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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-16

Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman
samt justitierådet Svante O. Johansson.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Enligt en lagrådsremiss den 20 december 2016 har regeringen
(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till

1. lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i patientlagen (2014:821),
5. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:000).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet
Therese Lundgren och ämnesrådet Petra Zetterberg Ferngren.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

Syftet med den förslagna lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård är att främja en god vård och en
socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från
sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade
öppna vården, se 1 kap. 2 §.

Om den behandlande läkaren vid inskrivning i sluten vård bedömer
att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den
landstingsfinansierade öppna vården efter det att patienten har
skrivits ut, ska berörda enheter underrättas genom ett
inskrivningsmeddelande, 2 kap. 1 §. En fast vårdkontakt i den öppna
vården ska då också utses, 5 §, och en planering av insatserna ska
påbörjas, 6 §.

Vid föredragningen av remissen har framkommit att avsikten är att
rutinerna med inskrivningsmeddelande m.m. ska iakttas i de fall där
insatser från socialtjänsten och/eller från den öppna vården behövs
för att patienten överhuvudtaget ska kunna skrivas ut. Enbart det
förhållandet att en patient efter utskrivning från sluten vård kan
behöva viss ytterligare sjukvård, t.ex. i form av kontrollbesök i öppen
vård, innebär inte att regelverket blir tillämpligt. Enligt Lagrådets
mening är det lämpligt att detta tydliggörs.

5 kap. i lagen avser regler om kommunens betalningsansvar för
patienter som fortsatt vårdas inom den slutna vården efter det att den
behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar.
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3 § och 5 § innehåller vissa förutsättningar för att kommunen ska
vara betalningsansvarig. Dessa bestämmelser kan lämpligen skrivas
ihop, enligt följande.
3 § Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har
1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med
2 kap. 1–3 §§, och
2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är
utskrivningsklar i enlighet med 3 kap. 1 §.
I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap.
1 och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast om den fasta
vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till
samordnad individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 §.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

