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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Överenskommelse om stöd och vägledning till
geografiskt samordnande vårdcentraler samt
deltagande i regional samverkan
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) ingår en överenskommelse om att SLSO får
ansvar för att stödja och vägleda de vårdcentraler som får i uppdrag att
samordna samverkan i sin kommun eller stadsdel. Överenskommelsen
innebär även att SLSO ska delta i delregional samverkan. Överenskommelsen träder i kraft den 1 mars 2021, eller så snart både HSN och SLSO har
beslutat om den.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Överenskommelsen
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i seniorvårdsberedningen.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Överenskommelse om stöd och vägledning till geografiskt
samordnande vårdcentraler samt deltagande i regional samverkan
godkänns.
2. Den inriktning som föreslås i tjänsteutlåtandet fastställs.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna
överenskommelsen med möjlighet att delegera uppdraget till
avdelningschefen för närsjukvårdsavdelningen.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2019 om en
primärvårdsstrategi (HSN 2019–2025) och i januari 2020 om en
genomförandeplan för strategin med 22 prioriterade åtgärder (HSN 2019–
0945). Primärvårdsstrategin är ett viktigt verktyg i omställningen till nära
vård för invånarna i Region Stockholm. Nära vård kan beskrivas som det
sammanhållande kittet mellan olika vårdformer där primärvården är navet
och håller samman patientens vård, i enlighet med utredningen God och
nära vård (SOU 2019:19).
Utredningen God och nära vård har haft som ett deluppdrag att lämna
förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälsooch sjukvården kan stärkas. Utredningen föreslår bland annat att hälso- och
sjukvårdslagen ska kompletteras med krav på att: där det bedrivs hälsooch sjukvårdsverksamhet ska det finnas de förutsättningar för samverkan
som behövs för att god vård ska kunna ges.
Stockholms län har en fragmenterad sjukvårds- och omsorgsverksamhet
och förutsättningarna för samverkan behöver förbättras.
En av åtgärderna i genomförandeplanen av primärvårdsstratgin är att ge
vårdcentralerna ansvar för att koordinera samverkan mellan vård- och
omsorgsgivare inom kommuner-/stadsdelsförvaltningar i det geografiska
närområdet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför, i samband med
revideringen av förfrågningsunderlaget till husläkarverksamheten 2021,
beslutat att en vårdcentral i varje kommun respektive stadsdel i Stockholms
stad ska ha geografiskt samordningsansvar för samverkan (HSN 2020–
0222). Åtgärden träder i kraft den 1 februari 2021.
Under pandemin hade Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) under
våren/sommaren 2020 i uppdrag att operativt krisleda närsjukvården i
Region Stockholm (HSN 2020-0499) och under hösten/våren 2020/2021 i
uppdrag att stödja vårdgivare och samverka med kommuner (HSN 20201637). Medan det tidigare uppdraget innebar att SLSO hade mandat att i
formell mening beordra andra vårdgivare att agera på visst sätt så är
SLSO:s roll i det senare uppdraget i stället att erbjuda stöd och samordning
till vårdgivare.
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Överväganden
De vårdcentraler som får i uppdrag att ansvara för samordning av
samverkan mellan vård- och omsorgsgivare i sin kommun respektive
stadsdel i Stockholms stad behöver stöd och vägledning.
SLSO har under pandemin på ett framgångsrikt sätt samordnat
vårdcentralernas pandemirelaterade arbete. Därför föreslås att SLSO får i
uppdrag att stödja och vägleda de vårdcentraler som får i uppdrag att vara
samordnande i sin kommun respektive stadsdel.
De samordnande funktionerna kommer att behöva stärkas ytterligare för
att åstadkomma en mer sammanhållen vård kring individen i enlighet med
primärvårdsstrategin och för att stärka förutsättningarna för samverkan i
enlighet med utredningen God och nära vård.
Överenskommelsen med SLSO om stöd och vägledningen till de
samordnande vårdcentralerna ska därför ses som ett första steg mot att föra
samordnande uppgifter närmare utförarna av vård och omsorg. Den
fortsatta utformningen behöver klargöras ytterligare såsom vilka
målgrupper, vårdgrenar och processer som ska samordnas och hur detta
ska ske.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt den föreslagna överenskommelsen får SLSO 3 266 000 kronor i
ersättning för uppdraget för 2021 från HSN. Uppräkning ska årligen ske
med 70 procent av LPIK exklusive läkemedel. Kostnaderna tas från konto
220 enheten för allmänmedicin.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Målet med förslaget är att det ska leda till bättre samordning av vård- och
omsorg för individen vilket därmed kan ha en positiv effekt för
patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Stöd och vägledning till vårdcentralerna att samordna samverkan mellan
vård- och omsorgsgivare har förutsättningar att leda till mer jämlik vård i
Stockholms län.
Förslaget har inga kända konsekvenser för jämställdhet mellan könen.
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Miljökonsekvenser
Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön
Administrativa konsekvenser
Initial rekrytering av medarbetare för att utföra uppdraget ska företrädesvis
göras inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) eller SLSO enligt
överenskommelsen. Eftersom både HSN och SLSO har i uppdrag från
regionfullmäktige att dra ned på sina administrativa kostnader med tio
procent 2021 förutsätts att de personer som rekryteras internt inte ersätts
med en extern rekrytering 2021. Därmed medför förslaget inte några nya
administrativa kostnader för HSF och SLSO sammantaget.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Björn Eriksson, 2021-01-28
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