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Mottagare Socialstyrelsen 

Dnr 4.1-16597/2020 

Remissyttrande till Socialstyrelsen för 
förslag till upphävande av föreskrift 
SOSFS 2005:27 om samverkan vid in 
och utskrivning av patienter i sluten 
vård  
 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen vill upphäva föreskriften SOSFS 2005:27 om samverkan vid 

in och utskrivning av patienter i sluten vård då föreskriftens tillämpning 

gäller för lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss 

hälso- och sjukvård (betalningsansvarslagen) som upphävts. Betalningsan-

svarslagen upphävdes den 1 januari 2018 för somatisk sluten hälso- och 

sjukvård och för psykiatrisk vård den 31 december 2018. Lagen har ersatts 

av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (samverkanslagen). Samverkanslagen innehåller flera nya bestäm-

melser och har andra utgångspunkter än betalningsansvarslagen vilket har 

gjort att stora delar blivit inaktuella och vissa delar har med ändrat innehåll 

tagits upp i samverkanslagen.  

Synpunkter från Region Norrbotten 

Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå 

Region Norrbotten delar Socialstyrelsens bedömning att innehållet i SOSFS 

2005:27 blivit inaktuell till stora delar och vissa delar har upptagits i sam-

verkanslagen med delvis ändrat innehåll. Region Norrbotten delar Socialsty-

relsens bedömning och tillstyrker att förskriften SOSFS 2005:27 bör upphä-

vas och inte ersättas av en ny författning.  

Alternativa lösningar och effekter om författningen inte upphävs  

Region Norrbotten delar Socialstyrelsens bedömning att det inte finns något 

alternativ till att upphäva dessa bestämmelser. Med tanke på det utvecklings-

arbeten som pågår i regionerna och kommunerna med att förbättra utskriv-

ningsprocessen är det inte ändamålsenligt att meddela föreskrifter om sam-

verkan kopplat till utskrivning från sluten vård. Region Norrbotten delar 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bedömning att utskrivningspro-

cessen behöver utvecklas ytterligare samt att det behövs mer kunskap om hur 

samverkanslagen påverkar vård- och omsorgskvaliteten för patienter och 

brukare. Som Socialstyrelsen beskriver är arbetet med samverkan på lokal 
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nivå viktigt för att fortsätta förbättra utskrivningsprocessen och samverkans-

former utifrån lokala förutsättningar. 

Beslutet är fattat i enlighet med punkt 8.18 i regionstyrelsens delegations-

ordning beslutad 191210, 7 kap 5-8 §§ KL. 

 

 

 

 

Anneli Granberg 

Verksamhetsdirektör 

Region Norrbotten 
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