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Bakgrund 

I både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) regleras ansvar för att aktivt arbeta med samverkan. Bestämmelser om samverkan finns 
också beskrivet i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Även om de olika professionernas ansvar 
skiljer sig åt handlar det ytterst om att tillsammans tillgodose brukarens/patientens aktuella 
behov och att ha ett helhetsperspektiv. 

Teamträffar 
Brukaren/patienten ska vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård informeras om och 
samtycka till att olika frågeställningar lyfts på teamträffar.  

Syftet med teamträffar är att belysa brukarens/patientens behov utifrån olika kompetenser och 
samplanera fortsatta insatser. Utgångspunkt för teamträffar är att alla professioner ska arbeta 
med personcentrerad vård och omsorg.  

Teamträffarna är ett tillfälle att stämma av pågående insatser och åtgärder genom att utvärdera 
måluppfyllelse av brukarens/patientens mål i genomförandeplanen samt i aktuella vårdplaner. 
Brukare/patient (och eventuellt god man eller närstående efter samtycke från 
brukaren/patienten) ska i de fall det är möjligt vara delaktig i beslut och planering av de 
insatser som föreslås. 

Teamträffar ska ske med regelbundenhet. De kan med fördel ske digitalt och då ska 
kommunens verktyg Trusted Dialog användas. När digitala teamträffar sker med privata 
utförare måste kommunal hälso- och sjukvård vara de som bjuder in till mötet. Privata 
utförare endast kan använda Trusted Dialog som inbjudna deltagare. 

Respektive profession har ansvar att journalföra beslutade insatser från teamträffar samt föra 
vidare aktuell information till övrig berörd personal i sin verksamhet. 

Legitimerad personal ska använda KVÅ-koden ”XS008 Konferens om patient” vid 
journalföring från teamträff.  

Vad ska diskuteras vid teamträffar? 

• Ärenden där någon profession upplever svårighet/problem/risk 
• Riskbedömningar som genomförts samt effekterna av de åtgärder som beslutats 
• BPSD; aktuella skattningar, bemötandeplaner och effekter av aktuella åtgärder  
• Behov av nya samt uppföljning av redan ordinerade skyddsåtgärder 
• Avvikelser som inträffat och aktuella åtgärder som är viktiga i ett förbättringsarbete 
• Övriga ärenden  
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Samordnad Individuell Plan (SIP)  

När det behövs en mer omfattande planering kring brukare/patient där både regionens och 
kommunens verksamheter behöver delta ska regionala riktlinjen för SIP följas. 
Dokumentation från SIP ska i första hand ske i SAMSA. Om detta inte är möjligt används 
mallen för SIP och dokumentet scannas sedan in i både patientjournal samt social journal och 
en kopia ska placeras i brukar- och patientpärm. 
Det ska dokumenteras i patientjournal och i social journal att SIP genomförts. Legitimerad 
personal ska registrera KVÅ-koderna ”AU124 Upprättande av samordnad individuell plan 
(SIP)” samt ”AW010 Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)”. 

Samverkansmöte med brukare/patient 

När det behövs ett planeringsmöte med brukare/patient där flera av kommunens verksamheter 
behöver delta (exempelvis kommunens arbetsterapeut, socialsekreterare, enhetschef SoL och 
omsorgspersonal) ska den som uppmärksammat behovet kalla till ett samverkansmöte med 
brukare/patient. För att få en bra struktur på mötet och tydliggöra var och ens ansvar kan 
mallen för SIP användas även vid dessa möten.  
Det ska dokumenteras i både patientjournal och social journal att samverkansmöte med 
patient genomförts. Legitimerad personal ska registrera KVÅ-kod ” XS007 Konferens med 
patient”. Om inget dokument använts under mötet ska beslut från mötet journalföras i både 
patientjournal och social journal. Om SIP-mall eller liknande använts vid mötet ska 
dokumentet scannas in i patientjournal samt social journal och en kopia ska placeras i brukar- 
och patientpärm. 
 
Legitimerad personal som deltar i planeringsmöte som en del i in- och utskrivningsprocessen 
från slutenvård ska också använda KVÅ-koden ” XS007 Konferens med patient” när 
planering har genomförts. 

Samverkansforum 

• Syftet samverkansforum är att skapa tillfällen där enhetschef, legitimerad personal och 
omsorgspersonal möts regelbundet.  

• Samverkansforum kan dels vara en möjlighet för leg. personal att utbilda/handleda 
omsorgspersonal i olika frågor, dels en möjlighet för leg. personal, omsorgspersonal 
och enhetschef att lyfta förbättringsområden för att öka samverkan runt 
brukare/patienter. 

• Hur samverkansforum ska se ut i respektive verksamhet ska dokumenteras i en rutin 
för att anpassas efter varje enhets egna behov.  
 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-785/SURROGATE/Riktlinje%20f%C3%B6r%20SIP%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202020-2023-1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-805/SURROGATE/SIP_FORMUL%C3%84R.pdf
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När samverkansforum används för kompetensutveckling: 

Legitimerad personal ansvarar för utbildningsinsatsen och ansvarig enhetschef ansvarar för att 
säkerställa att all berörd personal på enheten får möjlighet att delta på inbokade tillfällen. 
 
Följande är exempel på områden där omsorgspersonal kan behöva kompetenshöjning för att 
kunna arbeta mer patientsäkert: 

o utbildning i hantering av olika hjälpmedel som exempelvis glidlakan, sittdynor 
och rullstolar 

o utbildning i förflyttningar för specifik brukare/patient 
o utbildning i hantering av stomiskötsel  
o utbildningar smittförebyggande åtgärder, exempelvis inför kommande säsong 

med calicivirus och säsongsinfluensa.  
o utbildning om vårdrelaterade infektioner, urinvägsinfektioner och svårläkta sår  
o utbildning kring diabetes när enheten har brukare/patient med denna diagnos 
o lindning av ben/påtagande av stödstrumpa 

Lokal rutin för teamträffar och samverkansforum 

Verksamhetschefer ansvarar för att tillsammans med enhetschefer ta fram en rutin inom 
respektive område som säkerställer tvärprofessionella teamträffar och samverkansforum på 
områdesnivå. 

I rutinen ska det framgå  

- hur ofta teamträffarna ska ske 
- vem som kallar till teamträffarna 
- hur man anmäler ärenden till teamträffarna  
- vem som ansvarar för dagordningen 
- vem som för protokoll på teamträffarna samt var protokollen förvaras 
- hur samverkansforum ska planeras och genomföras 

Användbara länkar  

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 

Styrdokument  

Hälso och sjukvårdslagen 

Patientdatalagen 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
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Socialtjänstlag 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 


