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Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna
i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från
sluten hälso-och sjukvård
Storsthlm och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns
landsting om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att ansluta sig till
överenskommelsen.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm senast 31 december 2017.
Bakgrund

Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft som avser samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård. Samtidigt upphävs den nuvarande lagen om kommunernas betalningsansvar.
Den nya lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från
sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälsooch sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.
Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus, vård
och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt.
Den nya lagen innebär bland annat att landsting och kommuner tillsammans behöver
fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan. De ska komma överens om tidpunkt
för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Socialförvaltningen
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Jenny Järf, Utredare
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Parterna är överens om att alla förutsättningar för tillämpning av ny lag inte kommer
vara på plats 1 januari 2018. Lagen kräver omfattande förändringar i arbetssätt hos
båda huvudmännen kring samverkan vid utskrivning och mottagande i hemmet. Det
finns också pågående arbeten som kan komma att påverka processerna kring utskrivning från slutenvården. Det är bland annat ett eventuellt kommunalt övertagande av
hemsjukvården 2020 samt arbetet med ”Framtidens vårdinformationsmiljö” som
innebär digitalisering av hälso-och sjukvården.
Tidsbegränsad överenskommelse

Denna överenskommelse ska gälla fram till 31 december 2019. Den har utarbetats för
att stödja anpassning till den nya lagen om fördjupad samverkan vid utskrivning.
Enligt överenskommelsen åtar sig parterna att delta i det utvecklingsarbete som beskrivs i handlingsplanen, bilaga 1 till överenskommelsen. Konsekvenserna av en förändrad utskrivningsprocess ska också utvärderas.
Det övergripande målet är att en långsiktig överenskommelse ska vara antagen av
samtliga parter den 31 december 2019 och träda i kraft i samband med att kommunerna övertar ansvar för hemsjukvård.
Överenskommelsen reglerar kommunernas betalningsansvar samt fristdagar. Under
överenskommelsens giltighetstid, 2018-2019, är parterna eniga om följande reglering
av kommunernas betalningsansvar:


Nuvarande antal fristdagar kvarstår, 5 vardagar för den somatiska vården och
30 vardagar för den psykiatriska vården.

Synpunkter

Överlag är förslaget positivt. Det är viktigt att de båda huvudmännen får tid på sig att
utveckla och anpassa arbetet till den nya lagen. Detta möjliggör att en trygg och säker utskrivning från slutenvården kan uppnås.
Organisation för utvecklingsarbetet

I handlingsplanen beskrivs organisationen för utvecklingsarbetet. En gemensam projektorganisation mellan Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Storsthlm har
skapats. I projektet finns flera grupper för att driva arbetet framåt. Handlingsplanen
beslutas och ska årligen följas upp av den politiska samverkansgruppen i länet Vård i
Samverkan (VIS). I handlingsplanen är det inte tydligt hur organisationen kring
denna grupp är upplagd, exempelvis: Hur många är med i gruppen? Vi efterfrågar ett
förtydligande kring VIS-gruppens mandat och ansvar.
Barnrättsperspektiv

Det är viktigt att barnrättsperspektivet lyfts fram i handlingsplanen för utveckling
utav samverkan.
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Slutsatser

Den nya lagen innebär omfattande förändringar i arbetssätt hos båda huvudmännen
kring samverkan vid utskrivning och mottagande i hemmet. Syftet med denna tidsbegränsade överenskommelse är att stödja anpassning till den nya lagen om fördjupad samverkan vid utskrivning.
Socialnämnden gör bedömningen att överenskommelsen ska antas.
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