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Revisionsrapport: Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter       

De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har utifrån sin riskbedömning beslutat att genomföra en 

fördjupad granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter. Granskningen har skett i samverkan 

med länets kommuner och Region Halland. Syftet med granskningen är att bedöma och besvara 

revisionsfrågan om omsorgsnämnden utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över 

samverkan kring utskrivningsklara patienter. 

 

Granskningen avgränsas till omsorgsnämnden ansvar avseende processen kring utskrivningsklara 

patienter i Hylte kommun, samt att beskriva den samverkan som sker med övriga halländska kommuner 

och Region Halland. 

 

Av granskningen framgår det att omsorgsnämnden inte helt utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och 

kontroll över samverkan kring utskrivningsklara patienter. Följande rekommendationer och förslag på 

åtgärder lämnas som syftar till att förbättra processen. Det poängteras att ansvaret för att skapa en 

sammanhållen vård och omsorg är ett gemensamt ansvar för de halländska kommunerna och Region 

Halland. Kommunrevisionen önskar svar på vilka åtgärder som omsorgsnämnden ämnar att vidta utifrån 

följande rekommendationer.  

 Säkerställa kunskap och förståelse för hela vårdkedjan för inblandade personal, vilket 

avser både regionen och kommunen för att skapa en klarare samsyn. Utifrån genomförd 

granskning framgår att respektive aktör inte anses ha inblick i och förståelse kring hur de 

övriga aktörerna arbetar inom processen kring utskrivningsklara patienter.  

 

 Utreda kommunens behov av mötestider för SIP i syfte att undvika att brist på mötestider 

riskerar att försena utskrivningsprocessen. Utifrån genomförd granskning framgår att det 

vid upprepade tillfällen är svårt att hitta lediga tider med mötessamordnare vilket riskerar 

att försena utskrivningsprocessen 

 

 Säkerställa kommunens uppföljning av processen kring utskrivningsklara patienter med 

indikatorer och statistik på verksamhetsnivå. Nuvarande indikatorrapporter som 

upprättas från den regionala stödstrukturen saknar statistik och indikatorer nedbrutna på 

kommunnivå. I samverkan med Region Halland och de övriga halländska kommuner 

säkerställa att statistik följs på likartat sätt för en god och jämlik vård för hallänningen. 

 

 Säkerställa så det sker en systematisk uppföljning som beaktar genomförda SIP:ar med 

syfte att kvalitetssäkra innehållet i dessa vilket bör ske i samverkan med regionen för att 

få en sammanhållen uppföljning.  

 

 I samverkan med Region Halland och övriga halländska kommuner säkerställa en 

samverkansstruktur på verksamhetsnivå avseende processen kring utskrivningsklara 

patienter.  



 

 Säkerställa att den gemensamma nämnden har rätt befogenhet och uppdrag för att skapa 

god samverkan som resulterar i en ändamålsenlig process för utskrivningsklara patienter 

för båda huvudmän.  

 

Revisionsrapporten bifogas. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder omsorgsnämnden avser att vidta 

med anledning av granskningsresultatet. Skriftligt svar önskas senast den 25 april 2020.  

 

Hyltebruk den 19 Februari 2020 

 

På uppdrag av revisorerna i Hylte kommun  

 

 

 

 

 

Ingemar Steneteg               Ove Gustavsson  

Ordförande     Vice ordförande 

 

 

 
 

 

 

 

 


