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Nuläge kring revidering av hälso- och 
sjukvårdsavtalet och dess underavtal



Revidering av Hälso- och
sjukvårdsavtalet och
dess underavtal samt
överenskommelsen
Samverkan vid in- och
utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård



Huvudprojekt: hälso- och sjukvårdsavtalet + Dp1  + Dp 2

Ta fram förslag 
till revidering av 
HoS-avtalet

Identifiera och 
samordna 
områden/avsnitt 
i HoS-avtalet 
tillsammans 
med delprojekt 
1-4 

Dp 1: Specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet

Till hälso- och 
sjukvårdsavtalet 
beskriva, 
definiera samt 
ta fram förslag 
kring ansvar och 
åtagande för 
specialiserad 
hälso- och 
sjukvård för 
personer som 
vårdas i 
hemmet

Dp 2: Läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård

Uppföljning 
revidering av 
omfattning 
och former 
för 
läkarmedverk
an

Dp 3: ÖK samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och 
personer missbruk, droger, pengar

Uppföljning 
och revidering 
av ÖK

Dp 4: ÖK 
samverkan in- och 
utskrivning

Uppföljning 
och revidering 
av ÖK och 
riktlinje  

Samordning av uppdrag
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Huvudavtalet
En revidering av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal där focus legat på  vad 
fungerar och vad som behöver förtydligas 

Översyn av nya skrivningar i lagar, författningar, uppdrag som har kommit 
under avtalstiden eller som vi vet kommer att börja gälla under nästa avtalstid.
- Samordnad utveckling för god och nära vård
- Nya lagtexter Patientdatalagen och Hälso- och sjukvårdslagen som träder i 
kraft 1 juli 2021

Kvar att ”lösa ut”
Primärvårdsuppdraget –
kommunernas och regionens respektive primärvårdsuppdrag samt
Identifiering och struktur för planering och utveckling av samverkansområden 
inom primärvårdsuppdraget.



Delprojekt 1: Specialiserad hälso- och 
sjukvård i hemmet

Mycket specialiserad vård bedrivs i hemmen redan idag och kommunernas 
medverkan och omfattning varierar.

Ex: Närsjukvårdsteam, Palliativteam, trackeostomivård, dialys, Stroketeam, osv

Arbetsgruppen har tagit fram beskrivningar som är en förutsättning för en 
patientsäker vård i hemmet med utgångspunkt i patientperspektivet.

Ansvarsfördelning, stöd och tillgänglighet, samarbete, samordning, samverkan, kompetens, resurser –
ekonomiska, tekniska, digitala

Att arbeta vidare med:

• Vad är kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag?

• Hur kan/ska kommunerna medverka och utföra hälso- och sjukvård inom vårt 
uppdrag och isåfall HUR
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Delprojekt 1: Specialiserad hälso- och 
sjukvård i hemmet

Utvecklingsområden i samverkan för en patientsäker hälso-
och sjukvård i hemmet
• Informationsöverföring är grunden och en förutsättning för en nära vård i 

samverkan – Öppenvårdprocessen

• Revidering av Rehab riktlinjer (3 olika dokument)

• Juridiska frågor att lösa ut  

• Resurser – ekonomiska, kompetens, tekniska och digitala.

Önskemål om fler länsgemensamma riktlinjer
Gemensamt kommuner/region - Länsgemensamma medicinska riktlinjer, LMR
Kommunerna - Länsgemensamma kriterier för inskrivning i kommunal hälso- och 
sjukvård.
VGR – läkarmedverkan i sjukhusens vårdöverenskommelser
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Delprojekt 2: Avtal om läkarinsatser 
inom kommunernas hälso- och sjukvård.

• Avtal som omfattar regionens läkarinsatser i 
samverkan med den kommunala hälso- och 
sjukvården oavsett läkarens organisatoriska 
tillhörighet.

• Inga förändringar i sak, det står redan i nuvarande 
avtal men förtydligas.
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Delprojekt 3 –Överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol, droger och spel om pengar 
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Ny titel: 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt missbruk och beroende

Vid denna revidering lyfts följande fram:

Tydliggöranden i texten gällande ansvarsfördelning och gemensamma 
ansvarsområden
Större fokus på individen och dess behov
Tyngdpunkt på SIP, gemensam planering och uppföljning

Största utmaning att arbeta med:

Ansvar och betalningsansvar vid placering utanför hemmet (HVB m.m)



Delprojekt 4: Överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Remissförslag Överenskommelse:
Betalningsmodellen kvarstår som den är utformad 
idag, och texten om modellen anpassas till att 
omfatta både somatisk och psykiatri.

Riktlinjen samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård
Samverka med arbetet inom Millennium option 1. 



Kontaktuppgifter till 
kommunernas projektledare

Huvudavtalet

DP1 – specialiserad HSV i hemmet       

DP2 – Läkarmedverkan 

DP3 – ÖK samverkan kring personer     
med psykisk funktionsnedsättning och 
personer missbruk, droger, pengar

• DP4 – ÖK samverkan in- och 
utskrivning

Angela Olausson
angela.olausson@vastkom.se

Madeleine Nilsson
madelaine.nilsson@vastkom.se

Jeanette Andersson
jeanette.andersson@vastkom.se

www.vardsamverkan.se
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