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sjukvård
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Fallbeskrivning: Sofia 30 år

MAJ 2018

Sofia är 30 år och bor i sin egen lägenhet. Sofia har schizofreni sedan ett 
par år och har under det senaste året mått bra. Under de senaste 
veckorna har Sofia dock haft svårt att hålla ordning hemma och sköta sitt 
jobb. Hon har även bråkat med sina grannar och sin bror. Sofia är 
övertygad om att hon är förföljd och någon vill henne illa. Sofias bror 
övertalar henne att åka in till länsakuten där ansvarig läkare bedömer att 
Sofia ska läggas in. 

Under vårdtiden framkommer det att Sofia slutade att ta sina 
antipsykotiska läkemedel för några veckor sedan. Sofia börjar ta sina 
läkemedel igen och börjar efter ett tag må bättre och kan skrivas ut. 
Sofia ska i fortsättningen ha en regelbunden kontakt med sin 
öppenvårdsmottagning för att säkerställa att hon tar sina läkemedel. 
Vårdteamet bedömer också att Sofia har behov av stöd för att få 
vardagen att fungera. 
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Diskussionsfrågor

MAJ 2018

Diskutera hur de nya arbetssätten ska användas i Sofias fall med utgångspunkt i frågorna 
nedan

1. Behöver Sofia insatser och i så fall från vem?

2. Omfattas Sofia av lagen om samverkan?

3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall till vem?

5. Ska fast vårdkontakt utses?

6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

2



1. Behöver Sofia insatser och i så fall från vem?

MAJ 2018

Ja, vid inskrivningssamtalet framkommer det att Sofia sannolikt 
kommer att behöva kommunala insatser efter utskrivning, t.ex. 
boendestöd. Hon kommer även att behöva insatser från den 
specialiserade psykiatriska öppenvården. 

SV

Slutenvården:

Under vårdtiden kommer vårdteamet i slutenvården gemensamt 
bedöma Sofias behov. En sammanfattning av genomförda bedömningar 
kommer att delges öppenvården och kommunen.

För mer information se den gemensamma rutinen för samverkan vid 
utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård som finns tillgänglig på 
Vårdgivarguiden och Storsthlm.se.

ÖV/K

Öppenvården och kommunen:

Öppenvården och kommunen beskriver vilka insatser som planeras att 
sättas in för Sofia vid utskrivning. 
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2. Omfattas Sofia av lagen om samverkan?

MAJ 2018

Ja, då Sofia har behov av insatser från kommunen och öppenvården efter utskrivning så omfattas 
hon av lagen om samverkan. 

Mer information om vilka som omfattas av lagen om samverkan finns i den gemensamma 
riktlinjen och rutinen. Sofias behov markeras i riktlinje och rutiner med en gul färg då hon 
bedöms vara i behov av nyinsatta insatser från både kommun och öppenvård.

OMFATTAS INTE 
AV LAGEN OM 
SAMVERKAN

SIP BEHÖVER 
INTE ERBJUDAS

SIP SKA ERBJUDAS

Ej behov av 
kommunala insatser. 
Kan ha behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök, t.ex. 
borttagning av 
stygn 

Oförändrade, 
nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från en huvudman, 
t.ex. hemtjänst 
(kommun) eller 
hemsjukvård 
(landsting)

Oförändrade insatser 
eller nyinsatta basala
insatser från båda 
huvudmännen samt 
individer som bor på 
boende med särskild 
service

Nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från båda 
huvudmännen

Komplexa/
omfattande behov av 
insatser från båda 
huvudmännen som 
behöver samordnas 
före utskrivning

Inget behov eller
endast behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök hos 
huvudman 
landstinget

Behov av insatser från 
en huvudman
(kommun eller
landsting) Behov av insatser från båda huvudmännen (kommunen och landsting)

GRÅ BLÅ GRÖN GUL RÖD

Efter utskrivning:
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3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

MAJ 2018

Ja, samtycke för sammanhållen journalföring, informationsdelning mellan berörda 
enheter, kallelse till SIP och upprättande av SIP ska inhämtas från Sofia. 

Notera att inskrivningsmeddelande skickas oberoende om samtycke givits eller ej. Om 
inget samtycke givits får inskrivningsorsak inte meddelas. Öppenvård och kommun får 
heller inte svara på meddelandet med uppgifter om eventuella pågående insatser om 
inget samtycke givits.

Tabell: Olika typer av samtycke ska inhämtas av enheter markerade med en 

Dokumentation:

• Samtycke ska dokumenteras i journalen.

• Slutenvården meddelar övriga aktörer om samtycke.

Mer information om inhämtning av samtycke finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

* Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för öppenvården.
** Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för kommunen och öppenvården.
Kommunen inhämtar därefter vid behov nya samtycken till informationsutbyte när kontakt 
med den enskilde tas.

Slutenvården

Sammanhållen journalföring*

Informationsutbyte mellan berörda enheter**

Kallelse till SIP*

Informationsdelning med närstående

Upprättande av SIP (vid mötet)

Öppenvården Kommunen
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4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall 
till vem?

MAJ 2018

Ja, då Sofia har behov av insatser efter utskrivning och därmed 
omfattas av lagen ska inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter i kommun och öppenvård.

• Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar från inskrivning 
eller inom 24 timmar från det att bedömning gjorts att den enskilde 
har behov av insatser efter utskrivning. 

Mer information om att skicka inskrivningsmeddelande finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.

Slutenvården:

Se metodstöd för information om vad som inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla. 

SV

ÖV

Öppenvården:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser (om samtycke finns) samt 
kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

K

Kommunen:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser om samtycke finns.
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5. Ska fast vårdkontakt utses?

MAJ 2018

Ja, fast vårdkontakt ska utses inom 24 timmar på vardagar från det att 
inskrivningsmeddelande har skickats då Sofia har behov av insatser från 
öppenvården vid utskrivning. 

Mer information om att utse fast vårdkontakt finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

ÖV

Öppenvården: 

Öppenvården svarar på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på 
vardagar med kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

• Se metodstöd för instruktioner om att utse fast vårdkontakt. 
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6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

MAJ 2018

Ja, då Sofia har behov av insatser från både kommun och landsting efter 
utskrivning ska en SIP erbjudas. 

• Sofia har inte komplexa och/eller omfattande behov av insatser som 
behöver samordnas innan utskrivning så hennes SIP kan genomföras 
efter utskrivning i hemmet eller på annan lämplig plats som Sofia och 
den fasta vårdkontakten kommer överens om.

• Öppenvården ansvarar för att kalla till SIP senast tre kalenderdagar 
efter att slutenvården meddelat berörda enheter om att den enskilde är 
utskrivningsklar. Detta förutsätter att slutenvården inhämtat samtycke 
för kallelse till SIP från den enskilde. 

Mer information om att kalla till SIP finns i den gemensamma rutinen för 
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.
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7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

MAJ 2018

Ja, då Sofia har behov av insatser från både kommunen och öppenvården 
efter utskrivning gäller det kommunala betalningsansvaret ifall:

• Slutenvården har skickat inskrivningsmeddelande och meddelande om 
att Sofia är utskrivningsklar

• Öppenvården har utsett en fast vårdkontakt och kallat till SIP senast tre 
kalenderdagar efter att meddelande om att Sofia är utskrivningsklar 
mottagits.

Mer information om det kommunala betalningsansvaret finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.
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Fallbeskrivning: Alexandra 13 år

MAJ 2018

Alexandra är 13 år och har vid ett par tillfällen varit placerad på HVB-hem 
på annan ort. Alexandra har haft sporadisk kontakt med BUP där man har 
misstänkt att hon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 
eventuellt även en autismdiagnos. 

Alexandra skrivs in i BUPs heldygnsvård för sitt självskadebeteende. 
Vårdpersonalen bedömer att Alexandra kommer att ha behov av mycket 
stöd från både kommunen och landstinget efter utskrivning för att hon 
ska få en fungerande vardag och klara skolan. 
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Diskussionsfrågor

MAJ 2018

Diskutera hur de nya arbetssätten ska användas i Alexandras fall med utgångspunkt i 
frågorna nedan

1. Behöver Alexandra insatser och i så fall från vem?

2. Omfattas Alexandra av lagen om samverkan?

3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall till vem?

5. Ska fast vårdkontakt utses?

6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?
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1. Behöver Alexandra insatser och i så fall från vem?

MAJ 2018

Ja, Alexandra kommer efter utskrivning behöva insatser från både kommunen 
och öppenvården. 

SV

Slutenvården:

Under vårdtiden kommer vårdteamet i slutenvården gemensamt 
bedöma Alexandras behov. En sammanfattning av genomförda 
bedömningar kommer att delges öppenvården och kommunen.

ÖV/K

Öppenvården och kommunen:

Öppenvården och kommunen beskriver vilka insatser som planeras att 
sättas in för Alexandra vid utskrivning.

För mer information se den gemensamma rutinen för samverkan vid 
utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård som finns tillgänglig på 
Vårdgivarguiden och Storsthlm.se.
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http://www.vardgivarguiden.se/utbildningutveckling/projekt/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso--och-sjukvard/
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2. Omfattas Alexandra av lagen om samverkan?

MAJ 2018

Ja, då Alexandra har behov av fortsatta insatser från kommunen och öppenvården efter 
utskrivning omfattas hon av lagen om samverkan. 

OMFATTAS INTE 
AV LAGEN OM 
SAMVERKAN

SIP BEHÖVER 
INTE ERBJUDAS

SIP SKA ERBJUDAS

Ej behov av 
kommunala insatser. 
Kan ha behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök, t.ex. 
borttagning av 
stygn 

Oförändrade, 
nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från en huvudman, 
t.ex. hemtjänst 
(kommun) eller 
hemsjukvård 
(landsting)

Oförändrade insatser 
eller nyinsatta basala
insatser från båda 
huvudmännen samt 
individer som bor på 
boende med särskild 
service

Nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från båda 
huvudmännen

Komplexa/
omfattande behov av 
insatser från båda 
huvudmännen som 
behöver samordnas 
före utskrivning

Inget behov eller
endast behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök hos 
huvudman 
landstinget

Behov av insatser från 
en huvudman
(kommun eller
landsting) Behov av insatser från båda huvudmännen (kommunen och landsting)

GRÅ BLÅ GRÖN GUL RÖD

Efter utskrivning:

Mer information om vilka som omfattas av lagen om samverkan finns i den gemensamma 
riktlinjen och rutinen. Alexandras behov markeras i riktlinje och rutiner med en röd färg då hon 
har komplexa behov av insatser från både kommun (inkl. skolan) och öppenvården som 
behöver samordnas innan utskrivning.
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3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

MAJ 2018

Ja, samtycke för sammanhållen journalföring, informationsdelning mellan berörda enheter, 
kallelse till SIP och upprättande av SIP ska inhämtas från Alexandras vårdnadshavare. 

Notera att inskrivningsmeddelande skickas oberoende om samtycke givits eller ej. Om inget 
samtycke givits får inskrivningsorsak inte meddelas. Öppenvård och kommun får heller inte svara 
på meddelandet med uppgifter om eventuella pågående insatser om inget samtycke givits.

Tabell: Olika typer av samtycke ska inhämtas av enheter markerade med en 

Mer information om inhämtning av samtycke finns i den gemensamma rutinen för samverkan 
vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

Dokumentation:

• Samtycke ska dokumenteras i journalen.

• Slutenvården meddelar övriga aktörer om eventuellt samtycke.

* Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för öppenvården.
** Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för kommunen och öppenvården.
Kommunen inhämtar därefter vid behov nya samtycken till informationsutbyte när kontakt 
med den enskilde tas.

Slutenvården

Sammanhållen journalföring*

Informationsutbyte mellan berörda enheter**

Kallelse till SIP*

Informationsdelning med närstående

Upprättande av SIP (vid mötet)

Öppenvården Kommunen
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4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall 
till vem?

MAJ 2018

Ja, då Alexandra har behov av insatser efter utskrivning och därmed 
omfattas av lagen ska inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter i kommun och öppenvård.

• Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar från 
inskrivning eller inom 24 timmar från att bedömning har gjorts att 
den enskilde har behov av insatser efter utskrivning. 

Mer information om att skicka inskrivningsmeddelande finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.

Slutenvården:

Se metodstöd för information om vad inskrivningsmeddelandet ska 
innehålla.

SV

ÖV

Öppenvården:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser (om samtycke finns) samt 
kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

K
Kommunen:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser om samtycke finns.

15



5. Ska fast vårdkontakt utses?

MAJ 2018

Ja, fast vårdkontakt ska utses inom 24 timmar på vardagar från det att 
inskrivningsmeddelande har skickats då Alexandra har behov av insatser 
från öppenvården vid utskrivning. 

Mer information om att utse fast vårdkontakt finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård. 

ÖV

Öppenvården: 

Öppenvården svarar på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på 
vardagar med kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

• Se metodstöd för instruktioner om att utse fast vårdkontakt. 
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6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

MAJ 2018

Ja, då Alexandra har behov av insatser från både kommun och öppenvård 
efter utskrivning ska en SIP erbjudas. 

• Då Alexandra har komplexa och omfattande behov av insatser som 
behöver samordnas innan utskrivning bedömer slutenvården att en 
inledande SIP på sjukhus ska erbjudas. 

• Öppenvården ansvarar för att, efter att slutenvården inhämtat 
samtycke, kalla till SIP innan den enskilde har gjorts utskrivningsklar. 
Slutenvården kan ge uppgifter till den fasta vårdkontakten om när det 
är lämpligt att upprätta en inledande SIP på sjukhus.

• Alexandras vårdnadshavare ska närvara vid upprättandet av SIP.

• Även någon representant från Alexandras skola kan kallas till inledande 
SIP om samtycke givits. 

Mer information om att kalla till SIP finns i den gemensamma rutinen för 
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.
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7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

MAJ 2018

Ja, då Alexandra har behov av insatser från både kommunen och öppenvården 
efter utskrivning gäller det kommunala betalningsansvaret ifall:

• Slutenvården har skickat inskrivningsmeddelande och meddelande om att 
Alexandra är utskrivningsklar

• Öppenvården har utsett en fast vårdkontakt och kallat till SIP

Mer information om det kommunala betalningsansvaret finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.

18



Fallbeskrivning: Maria 35 år

MAJ 2018

Maria är 35 år och har under en tid utvecklat psykotiska symtom: hon 
tror sig vara förföljd och utsatt för hot av grannar och myndigheter. Hon 
har låst in sina minderåriga barn i bostaden för att hindra dem från att gå 
till skolan och hävdar att även barnen är utsatta för hot. Familjen kom till 
Sverige för 5 år sedan och har uppehållstillstånd. En orosanmälan görs 
vid inskrivning i heldygnsvården till socialtjänsten enligt 14 kap 1§ SoL. 

Maria vårdas drygt en månad enligt LPT och förbättras långsamt och får 
komma hem på permission. Personalen noterar att Marias make känner 
sig orolig för att lämna barnen ensamma med Maria trots att hon nu mår 
bättre och kan skrivas ut från heldygnsvården.
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Diskussionsfrågor

MAJ 2018

Diskutera hur de nya arbetssätten ska användas i Marias fall med utgångspunkt i frågorna 
nedan

1. Behöver Maria insatser och i så fall från vem?

2. Omfattas Maria av lagen om samverkan?

3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall till vem?

5. Ska fast vårdkontakt utses?

6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

20



1. Behöver Maria insatser och i så fall från vem?

MAJ 2018

Ja, vid inskrivning framkommer det att Maria och hennes familj sannolikt kommer att behöva 
stöd från socialtjänsten för att uppnå en fungerande familjesituation vid utskrivning. Maria 
bedöms även komma att behöva ha en kontinuerlig kontakt med den psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen. Under vårdtiden utreder den behandlande läkaren på avdelningen 
vilken typ av vårdbehov i öppenvården Maria har. Den behandlande läkaren skickar en remiss till 
den mottagning som bäst bedöms kunna tillgodose Marias fortsatta vårdbehov. En accepterad 
remiss ersätter här ett inskrivningsmeddelande. 

SV

Slutenvården:

Under vårdtiden kommer vårdteamet i slutenvården gemensamt 
bedöma Marias behov. En sammanfattning av genomförda bedömningar 
kommer att delges öppenvården och kommunen.

ÖV/K

Öppenvården och kommunen:

Öppenvården och kommunen beskriver vilka insatser som planeras att 
sättas in för Maria vid utskrivning.

För mer information se den gemensamma rutinen för samverkan vid 
utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård som finns tillgänglig på 
Vårdgivarguiden och Storsthlm.se.
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2. Omfattas Maria av lagen om samverkan?

MAJ 2018

Ja, då Maria har en nydebuterad psykossjukdom bedöms hon behöva insatser efter utskrivning.

OMFATTAS INTE 
AV LAGEN OM 
SAMVERKAN

SIP BEHÖVER 
INTE ERBJUDAS

SIP SKA ERBJUDAS

Ej behov av 
kommunala insatser. 
Kan ha behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök, t.ex. 
borttagning av 
stygn 

Oförändrade, 
nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från en huvudman, 
t.ex. hemtjänst 
(kommun) eller 
hemsjukvård 
(landsting)

Oförändrade insatser 
eller nyinsatta basala
insatser från båda 
huvudmännen samt 
individer som bor på 
boende med särskild 
service

Nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från båda 
huvudmännen

Komplexa/
omfattande behov av 
insatser från båda 
huvudmännen som 
behöver samordnas 
före utskrivning

Inget behov eller
endast behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök hos 
huvudman 
landstinget

Behov av insatser från 
en huvudman
(kommun eller
landsting) Behov av insatser från båda huvudmännen (kommunen och landsting)

GRÅ BLÅ GRÖN GUL RÖD

Efter utskrivning:

Mer information om vilka som omfattas av lagen om samverkan finns i den gemensamma 
riktlinjen och rutinen. Marias behov markeras i riktlinje och rutiner med en röd färg då hon 
bedöms ha komplexa behov av insatser från både socialtjänsten och öppenvårdsmottagningen.
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3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

MAJ 2018

Ja, samtycke för sammanhållen journalföring, informationsdelning mellan berörda enheter, 
kallelse till SIP och upprättande av SIP ska inhämtas från Maria. 

Notera att inskrivningsmeddelande skickas oberoende om samtycke givits eller ej. Om inget 
samtycke givits får inskrivningsorsak inte meddelas. Öppenvård och kommun får heller inte 
svara på meddelandet med uppgifter om eventuella pågående insatser om inget samtycke 
givits.

Tabell: Olika typer av samtycke ska inhämtas av enheter markerade med en 

Dokumentation:

• Samtycke ska dokumenteras i journalen.

• Slutenvården meddelar övriga aktörer om evetuellt samtycke.

Mer information om inhämtning av samtycke finns i den gemensamma rutinen för 
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

* Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för öppenvården.
** Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för kommunen och öppenvården.
Kommunen inhämtar därefter vid behov nya samtycken till informationsutbyte när kontakt 
med den enskilde tas.

Slutenvården

Sammanhållen journalföring*

Informationsutbyte mellan berörda enheter**

Kallelse till SIP*

Informationsdelning med närstående

Upprättande av SIP (vid mötet)

Öppenvården Kommunen
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4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall 
till vem?

MAJ 2018

Ja, då Maria har behov av insatser efter utskrivning och därmed 
omfattas av lagen ska inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter i kommun och öppenvård.

• Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar från 
inskrivning eller inom 24 timmar från att bedömning har gjorts att 
den enskilde har behov av insatser efter utskrivning. 

• Eftersom Maria inte har någon tidigare öppenvårdskontakt skickar 
den behandlande läkaren en remiss till den mottagning som bäst 
bedöms kunna tillgodose Marias fortsatta vårdbehov. En accepterad 
remiss ersätter här ett inskrivningsmeddelande. 

Mer information om att skicka inskrivningsmeddelande finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.

Slutenvården:

Se metodstöd för information om vad inskrivningsmeddelandet ska 
innehålla. 

SV

ÖV

Öppenvården:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

K

Kommunen:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser om samtycke finns.
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5. Ska fast vårdkontakt utses?

MAJ 2018

Ja, fast vårdkontakt ska utses inom 24 timmar på vardagar från det att 
inskrivningsmeddelande har skickats då Maria har behov av insatser från 
öppenvården vid utskrivning. 

Mer information om att utse fast vårdkontakt finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård. 

ÖV

Öppenvården: 

Öppenvården svarar på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på 
vardagar med kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

• Se metodstöd för instruktioner om att utse fast vårdkontakt. 
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6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

MAJ 2018

Ja, då Maria har behov av insatser från både kommun och öppenvård efter 
utskrivning ska en SIP erbjudas. 

• Då Maria har komplexa och omfattande behov av insatser som behöver 
samordnas innan utskrivning bedömer slutenvården att en inledande 
SIP på sjukhus ska erbjudas. 

• Öppenvården ansvarar för att, efter att slutenvården inhämtat 
samtycke, kalla till SIP innan den enskilde har gjorts utskrivningsklar. 
Slutenvården kan ge uppgifter till den fasta vårdkontakten om när det 
är lämpligt att upprätta en inledande SIP på sjukhus.

Mer information om att kalla till SIP finns i den gemensamma rutinen för 
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.
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7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

MAJ 2018

Ja, då Maria har behov av insatser från både kommunen och öppenvården 
efter utskrivning gäller det kommunala betalningsansvaret ifall:

• Slutenvården har skickat inskrivningsmeddelande och meddelande om 
att Maria är utskrivningsklar

• Öppenvården har utsett en fast vårdkontakt och kallat till SIP

Mer information om det kommunala betalningsansvaret finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.
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Fallbeskrivning: Mikael 40 år

MAJ 2018

Mikael är 40 år och jobbar på lager. Han har druckit nästan varje dag i ca 
två månader, ca 1 liter sprit om dagen. Han har även tidigare haft 
episoder av alkoholöverkonsumtion och har tappad livsglädje sedan hans 
sambo gjorde slut med honom två månader sedan. Mikael kommer till 
beroendeakuten med polisen som plockat upp honom när han slocknat på 
en parkbänk. Han kan inte gå själv och talar väldigt sluddrigt. Under 
natten på akuten får Mikael abstinens och utvecklar en pre-delirium. Efter 
medicinering för att häva pre-delirium somnar Mikael. När Mikael vaknar 
8 timmar senare bedömer läkaren att Mikael behöver läggas in på 
avdelning för avgiftning.

Vid inskrivning på avdelningen bedömer vårdteamet att Mikael sannolikt 
kommer att ha behov av insatser efter utskrivning från beroendevården 
och även kommunala insatser för att kunna fortsätta vägen mot ett 
nyktert liv.
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Diskussionsfrågor

MAJ 2018

Diskutera hur de nya arbetssätten ska användas i Mikaels fall med utgångspunkt i frågorna 
nedan

1. Behöver Mikael insatser och i så fall från vem?

2. Omfattas Mikael av lagen om samverkan?

3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall till vem?

5. Ska fast vårdkontakt utses?

6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?
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1. Behöver Mikael insatser och i så fall från vem?

MAJ 2018

Ja, vid inskrivning framkommer det att Mikael sannolikt kommer att 
behöva fortsatta insatser från socialtjänsten och även en kontinuerlig 
kontakt med öppenvården. Under vårdtiden utreder den behandlande 
läkaren på avdelningen vilken typ av vårdbehov i öppenvården Mikael 
har. Den behandlande läkaren skickar en remiss till den mottagning 
som bäst bedöms kunna tillgodose Mikaels fortsatta vårdbehov. En 
accepterad remiss ersätter här ett inskrivningsmeddelande. 

SV

Slutenvården:

Under vårdtiden kommer vårdteamet i slutenvården gemensamt 
bedöma Mikaels behov. En sammanfattning av genomförda 
bedömningar kommer att delges öppenvården och kommunen.

ÖV/K

Öppenvården och kommunen:

Öppenvården och kommunen beskriver vilka insatser som planeras att 
sättas in för Mikael vid utskrivning.

För mer information se den gemensamma rutinen för samverkan vid 
utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård som finns tillgänglig på 
Vårdgivarguiden och Storsthlm.se.
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2. Omfattas Mikael av lagen om samverkan?

MAJ 2018

Ja, då Mikael har behov av nya insatser efter utskrivning så omfattas han av lagen om 
samverkan. 

Mer information om vilka som omfattas av lagen om samverkan finns i den gemensamma 
riktlinjen och rutinen. Mikaels behov markeras i riktlinje och rutiner med en gul färg då han har 
nya behov av insatser från kommun och öppenvård.

OMFATTAS INTE 
AV LAGEN OM 
SAMVERKAN

SIP BEHÖVER 
INTE ERBJUDAS

SIP SKA ERBJUDAS

Ej behov av 
kommunala insatser. 
Kan ha behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök, t.ex. 
borttagning av 
stygn 

Oförändrade, 
nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från en huvudman, 
t.ex. hemtjänst 
(kommun) eller 
hemsjukvård 
(landsting)

Oförändrade insatser 
eller nyinsatta basala
insatser från båda 
huvudmännen samt 
individer som bor på 
boende med särskild 
service

Nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från båda 
huvudmännen

Komplexa/
omfattande behov av 
insatser från båda 
huvudmännen som 
behöver samordnas 
före utskrivning

Inget behov eller
endast behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök hos 
huvudman 
landstinget

Behov av insatser från 
en huvudman
(kommun eller
landsting) Behov av insatser från båda huvudmännen (kommunen och landsting)

GRÅ BLÅ GRÖN GUL RÖD

Efter utskrivning:
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3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

MAJ 2018

Ja, samtycke för sammanhållen journalföring, informationsdelning mellan berörda 
enheter, kallelse till SIP och upprättande av SIP ska inhämtas från Mikael. 

Notera att inskrivningsmeddelande skickas oberoende om samtycke givits eller ej. Om 
inget samtycke givits får inskrivningsorsak inte meddelas. Öppenvård och kommun får 
heller inte svara på meddelandet med uppgifter om eventuella pågående insatser om 
inget samtycke givits.

Tabell: Olika typer av samtycke ska inhämtas av enheter markerade med en 

Dokumentation:

• Samtycke ska dokumenteras i journalen.

• Slutenvården meddelar övriga aktörer om samtycke.

Mer information om inhämtning av samtycke finns i den gemensamma rutinen för 
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

* Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för öppenvården.
** Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för kommunen och öppenvården.
Kommunen inhämtar därefter vid behov nya samtycken till informationsutbyte när kontakt 
med den enskilde tas.

Slutenvården

Sammanhållen journalföring*

Informationsutbyte mellan berörda enheter**

Kallelse till SIP*

Informationsdelning med närstående

Upprättande av SIP (vid mötet)

Öppenvården Kommunen
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4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall 
till vem?

MAJ 2018

Ja, då Mikael har behov av insatser efter utskrivning och därmed 
omfattas av lagen ska inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter i kommun och öppenvård.

• Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar från 
inskrivning eller inom 24 timmar från att bedömning har gjorts att 
den enskilde har behov av insatser efter utskrivning. 

• Eftersom Mikael inte har någon tidigare öppenvårdskontakt skickar 
den behandlande läkaren en remiss till den mottagning som bäst 
bedöms kunna tillgodose Mikaels fortsatta vårdbehov. En accepterad 
remiss ersätter här ett inskrivningsmeddelande. 

Mer information om att skicka inskrivningsmeddelande finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.

Slutenvården:

Se metodstöd för information om vad som inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla. 

SV

ÖV

Öppenvården:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

K

Kommunen:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser om samtycke finns.
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5. Ska fast vårdkontakt utses?

MAJ 2018

Ja, fast vårdkontakt ska utses inom 24 timmar på vardagar från det att 
inskrivningsmeddelande har skickats då Mikael har behov av insatser från 
öppenvården vid utskrivning. 

Mer information om att utse fast vårdkontakt finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

ÖV

Öppenvården: 

Öppenvården svarar på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på 
vardagar med kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

• Se metodstöd för instruktioner om att utse fast vårdkontakt. 
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6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

MAJ 2018

Ja, då Mikael har behov av insatser från både kommun och landsting efter 
utskrivning ska en SIP erbjudas. 

• Mikael har inte komplexa och/eller omfattande behov av insatser som 
behöver samordnas innan utskrivning så hans SIP kan genomföras efter 
utskrivning i hemmet eller på annan lämplig plats som Mikael och 
öppenvården kommer överens om.

• Öppenvården ansvarar för att kalla till SIP senast tre kalenderdagar 
efter att slutenvården meddelat berörda enheter om att den enskilde är 
utskrivningsklar. Detta förutsätter att slutenvården inhämtat samtycke 
för kallelse till SIP från den enskilde.

Mer information om att kalla till SIP finns i den gemensamma rutinen för 
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.
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7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

MAJ 2018

Ja, då Mikael har behov av insatser från både kommunen och öppenvården 
efter utskrivning gäller det kommunala betalningsansvaret ifall:

• Slutenvården har skickat inskrivningsmeddelande och meddelande om 
att Mikael är utskrivningsklar.

• Öppenvården har utsett en fast vårdkontakt och kallat till SIP senast tre 
kalenderdagar efter att meddelande om att Mikael är utskrivningsklar 
mottagits.

Mer information om det kommunala betalningsansvaret finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.
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Fallbeskrivning: Ilkka 60 år

MAJ 2018

Ilkka är 60 år och har generellt ångestsyndrom sedan flera år tillbaka. 
Han har ett välfungerande stöd från den psykiatriska öppenvården och 
från kommunen. Han har försämrats i sin sjukdom och behöver skrivas in 
på allmänpsykiatrisk avdelning. Förra gången Ilkka var inlagd på 
sjukhuset utseddes en fast vårdkontakt åt honom på 
öppenvårdsmottagningen och även en SIP upprättades.

Efter en knappa vecka på avdelningen har Ilkka återhämtat sig och kan 
åka hem. Han bedöms inte ha något utökat behov av insatser vid 
utskrivning utan kan återgå till det stöd han hade innan utskrivning.
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Diskussionsfrågor

MAJ 2018

Diskutera hur de nya arbetssätten ska användas i Ilkkas fall med utgångspunkt i frågorna 
nedan

1. Behöver Ilkka insatser och i så fall från vem?

2. Omfattas Ilkka av lagen om samverkan?

3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall till vem?

5. Ska fast vårdkontakt utses?

6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?
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1. Behöver Ilkka insatser och i så fall från vem?

MAJ 2018

Ja, vid inskrivning framkommer det att Ilkka sannolikt kommer att 
behöva samma insatser efter utskrivning som innan inskrivning.

SV

Slutenvården:

Under vårdtiden kommer vårdteamet i slutenvården gemensamt 
bedöma Ilkkas behov. En sammanfattning av genomförda bedömningar 
kommer att delges öppenvården och kommunen.

ÖV/K

Öppenvården och kommunen:

Öppenvården och kommunen beskriver vilka insatser som planeras att 
sättas in för Ilkka vid utskrivning.

För mer information se den gemensamma rutinen för samverkan vid 
utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård som finns tillgänglig på 
Vårdgivarguiden och Storsthlm.se.
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2. Omfattas Ilkka av lagen om samverkan?

MAJ 2018

Ja, då Ilkka har behov av insatser efter utskrivning så omfattas han av lagen om samverkan. 

Mer information om vilka som omfattas av lagen om samverkan finns i den gemensamma 
riktlinjen och rutinen. Ilkkas behov markeras i riktlinje och rutiner med en grön färg då han 
har oförändrade insatser från både kommunen (boendestöd) och öppenvården (hjälp med 
läkemedelsadministrering).

OMFATTAS INTE 
AV LAGEN OM 
SAMVERKAN

SIP BEHÖVER 
INTE ERBJUDAS

SIP SKA ERBJUDAS

Ej behov av 
kommunala insatser. 
Kan ha behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök, t.ex. 
borttagning av 
stygn 

Oförändrade, 
nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från en huvudman, 
t.ex. hemtjänst 
(kommun) eller 
hemsjukvård 
(landsting)

Oförändrade insatser 
eller nyinsatta basala
insatser från båda 
huvudmännen samt 
individer som bor på 
boende med särskild 
service

Nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från båda 
huvudmännen

Komplexa/
omfattande behov av 
insatser från båda 
huvudmännen som 
behöver samordnas 
före utskrivning

Inget behov eller
endast behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök hos 
huvudman 
landstinget

Behov av insatser från 
en huvudman
(kommun eller
landsting) Behov av insatser från båda huvudmännen (kommunen och landsting)

GRÅ BLÅ GRÖN GUL RÖD

Efter utskrivning:
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3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

MAJ 2018

Ja, samtycke för sammanhållen journalföring och informationsdelning mellan berörda 
enheter ska inhämtas från Ilkka. 

Notera att inskrivningsmeddelande skickas oberoende om samtycke givits eller ej. Om 
inget samtycke givits får inskrivningsorsak inte meddelas. Öppenvård och kommun får 
heller inte svara på meddelandet med uppgifter om eventuella pågående insatser om 
inget samtycke givits.

Tabell: Olika typer av samtycke ska inhämtas av enheter markerade med en 

Dokumentation:

• Samtycke ska dokumenteras i journalen.

• Slutenvården meddelar övriga aktörer om samtycke.

Mer information om inhämtning av samtycke finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

* Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för öppenvården.
** Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för kommunen och öppenvården.
Kommunen inhämtar därefter vid behov nya samtycken till informationsutbyte när kontakt 
med den enskilde tas.

Slutenvården

Sammanhållen journalföring*

Informationsutbyte mellan berörda enheter**

Informationsdelning med närstående

Öppenvården Kommunen
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4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall 
till vem?

MAJ 2018

Ja, då Ilkka har behov av insatser efter utskrivning och därmed 
omfattas av lagen ska inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter i kommun och öppenvård.

• Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar från 
inskrivning eller inom 24 timmar från det att bedömning har gjorts 
att den enskilde har behov av insatser efter utskrivning. 

Mer information om att skicka inskrivningsmeddelande finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.

Slutenvården:

Se metodstöd för information om vad som inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla. 

SV

ÖV

Öppenvården:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser (om samtycke finns) samt 
kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

K

Kommunen:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser om samtycke finns.
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5. Ska fast vårdkontakt utses?

MAJ 2018

Ilkka har från tidigare en utsedd fast vårdkontakt. 

• Ingen ny fast vårdkontakt behöver utses, utan den tidigare utsedda 
fasta vårdkontaktens kontaktuppgifter meddelas slutenvården inom 24 
timmar på vardagar efter mottaget inskrivningsmeddelande.

ÖV

Öppenvården: 

Öppenvården svarar på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på 
vardagar med kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

Mer information om att utse fast vårdkontakt finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.
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6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

MAJ 2018

Ilkka har en välfungerande SIP och behöver därmed inte en uppdaterad 
SIP.

• Om den enskilde redan har en upprättad SIP ska den fasta 
vårdkontakten undersöka om det finns ett behov att uppdatera den 
befintliga SIP. 

Mer information om att kalla till SIP finns i den gemensamma rutinen för 
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.
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7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

MAJ 2018

Ja, då Ilkka har behov av insatser från både kommunen och öppenvården 
efter utskrivning gäller det kommunala betalningsansvaret ifall:

• Slutenvården har skickat inskrivningsmeddelande och meddelande om 
att Ilkka är utskrivningsklar

• Öppenvården har utsett en fast vårdkontakt (samma fasta vårdkontakt 
som Ilkka har sedan tidigare)och bedömt att ingen uppdatering av SIP 
behövs.

Mer information om det kommunala betalningsansvaret finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.
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Fallbeskrivning: Carl 55 år

MAJ 2018

Carl är 55 år och har bipolär sjukdom. Han bor med sin fru och har inga 
kommunala insatser. Carl har sovit dåligt under den senaste veckan och 
han börjar te sig uppvarvad. Hans fru övertalar honom att söka vård och 
han skrivs in på psykiatrisk avdelning för stabilisering. 

Carl behandlas för sitt maniska skov och mår bättre efter en vecka på 
sjukhuset. Vid utskrivning kan han återgå till sitt arbete. En regelbunden 
kontakt med öppenvården etableras och Carl ska i fortsättningen få stöd 
av öppenvårdsmottagningen för att ta sina läkemedel. 
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Diskussionsfrågor

MAJ 2018

Diskutera hur de nya arbetssätten ska användas i Carls fall med utgångspunkt i frågorna 
nedan

1. Behöver Carl insatser och i så fall från vem?

2. Omfattas Carl av lagen om samverkan?

3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall till vem?

5. Ska fast vårdkontakt utses?

6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?
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1. Behöver Carl insatser och i så fall från vem?

MAJ 2018

Ja, vid inskrivning framkommer det att Carl sannolikt kommer att behöva 
hjälp av öppenvårdsmottagningen med regelbundna kontrollbesök och 
provtagningar på grund av hans nya läkemedel litium.

SV

Slutenvården:

Under vårdtiden kommer vårdteamet i slutenvården gemensamt 
bedöma Carls behov. En sammanfattning av genomförda bedömningar 
kommer att delges öppenvården och kommunen.

ÖV

Öppenvården:

Öppenvården beskriver vilka insatser som kommer att sättas in för Carl 
vid utskrivning.

För mer information se den gemensamma rutinen för samverkan vid 
utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård som finns tillgänglig på 
Vårdgivarguiden och Storsthlm.se.
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2. Omfattas Carl av lagen om samverkan?

MAJ 2018

Ja, då Carl har behov av insatser efter utskrivning så omfattas han av lagen om samverkan. 

Mer information om vilka som omfattas av lagen om samverkan finns i den gemensamma 
riktlinjen och rutinen. Carls behov markeras i riktlinje och rutiner med en blå färg då han har 
nyinsatta insatser från landstinget i form av regelbunden kontakt med 
öppenvårdsmottagningen.

OMFATTAS INTE 
AV LAGEN OM 
SAMVERKAN

SIP BEHÖVER 
INTE ERBJUDAS

SIP SKA ERBJUDAS

Ej behov av 
kommunala insatser. 
Kan ha behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök, t.ex. 
borttagning av 
stygn 

Oförändrade, 
nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från en huvudman, 
t.ex. hemtjänst 
(kommun) eller 
hemsjukvård 
(landsting)

Oförändrade insatser 
eller nyinsatta basala
insatser från båda 
huvudmännen samt 
individer som bor på 
boende med särskild 
service

Nyinsatta eller 
förändrade insatser 
från båda 
huvudmännen

Komplexa/
omfattande behov av 
insatser från båda 
huvudmännen som 
behöver samordnas 
före utskrivning

Inget behov eller
endast behov av 
enklare/enstaka 
vårdbesök hos 
huvudman 
landstinget

Behov av insatser från 
en huvudman
(kommun eller
landsting) Behov av insatser från båda huvudmännen (kommunen och landsting)

GRÅ BLÅ GRÖN GUL RÖD

Efter utskrivning:
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3. Ska samtycke inhämtas och i så fall hur?

MAJ 2018

Ja, samtycke för sammanhållen journalföring och informationsdelning mellan berörda 
enheter ska inhämtas från Carl. 

Notera att inskrivningsmeddelande skickas oberoende om samtycke givits eller ej. Om 
inget samtycke givits får inskrivningsorsak inte meddelas. Öppenvård får heller inte 
svara på meddelandet med uppgifter om eventuella pågående insatser om inget 
samtycke givits.

Tabell: Olika typer av samtycke ska inhämtas av enheter markerade med en 

Dokumentation:

• Samtycke ska dokumenteras i journalen.

• Slutenvården meddelar övriga aktörer om samtycke.

Mer information om inhämtning av samtycke finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

* Samtycket inhämtas av slutenvården men gäller även för öppenvården.

Slutenvården

Sammanhållen journalföring*

Informationsutbyte mellan berörda enheter*

Informationsdelning med närstående

Öppenvården Kommunen
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4. Ska inskrivningsmeddelande skickas och i så fall 
till vem?

MAJ 2018

Ja, då Carl har behov av insatser efter utskrivning och därmed 
omfattas av lagen ska inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter i kommun och öppenvård, i Carls fall endast till öppenvården. 

• Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar från 
inskrivning eller inom 24 timmar från att bedömning har gjorts att 
den enskilde har behov av insatser efter utskrivning. 

Mer information om att skicka inskrivningsmeddelande finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.

Slutenvården:

Se metodstöd för information om vad som inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla. 

SV

ÖV

Öppenvården:

Svara på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på vardagar och ge 
uppgifter om eventuella pågående insatser (om samtycke finns) samt 
kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.
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5. Ska fast vårdkontakt utses?

MAJ 2018

Ja, fast vårdkontakt ska utses inom 24 timmar på vardagar från det att 
inskrivningsmeddelande har skickats då Carl har behov av insatser från 
öppenvården vid utskrivning. 

Mer information om att utse fast vårdkontakt finns i den gemensamma 
rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

ÖV

Öppenvården: 

Öppenvården svarar på inskrivningsmeddelandet inom 24 timmar på 
vardagar med kontaktuppgifter till fast vårdkontakt.

• Se metodstöd för instruktioner om att utse fast vårdkontakt. 
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6. Ska SIP erbjudas och i så fall när?

MAJ 2018

Nej, då Carl har behov av insatser från endast landstinget, men inte 
kommunen efter utskrivning ska en SIP inte erbjudas. 
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7. Gäller det kommunala betalningsansvaret?

MAJ 2018

Nej, då Carl inte har behov av insatser från kommunen efter utskrivning 
gäller inte det kommunala betalningsansvaret. 

Mer information om det kommunala betalningsansvaret finns i den 
gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk 
heldygnsvård.
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