Bilaga 1: Utskrivningsprocessens
gemensamma och enskilda åtaganden
Denna bilaga till Regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län beskriver
parternas gemensamma åtaganden samt respektive parts enskilda
åtaganden för att garantera en trygg och säker hemgång för den enskilda
individen.
Bilagan beskriver de avgörande åtaganden som krävs för att uppfylla
överenskommelsen. Dessa är bindande för parterna.
Utformningen av bilagan har delegerats till förbundsdirektören för
Storsthlm samt regiondirektören för Region Stockholm.

1. Ledning av arbetet med implementeringen
avseende utskrivningsprocessen
VIS utgör politisk styrgrupp för arbetet.
Parterna har utsett en styrgrupp för länsövergripande strategisk ledning i
utskrivningsprocessen med representanter från länets kommuner, Region
Stockholm och Storsthlm. Styrgruppen ansvarar för att följa upp respektive
parts åtaganden i bilagan och rapportera till VIS.
Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering
av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt
tillämpningen i relation till Region Stockholm.
Regionala rutiner och riktlinje har tagits fram för att stödja och
kvalitetssäkra utskrivningsprocessen. Dessa beslutas och förvaltas av VIS.
Vid eventuella avsteg från åtaganden eller tvister om dessa ska
överenskommelsens tvistetrappa tillämpas.

2. Gemensamma och enskilda åtaganden
Åtaganden om värdegrund och terminologi i det
gemensamma arbetet


Parterna har en gemensam värdegrund som innebär att respektive
verksamhet alltid arbetar så att överenskommelsens gemensamma
mål kan uppnås och att utskrivningsprocessen är trygg och säker
och sker med patienten i fokus.



Parterna ska använda den terminologi som används i
överenskommelsen.
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Åtaganden om samverkansmodell gällande gemensamt
länsövergripande utvecklingsarbete för
utskrivningsprocessen


Parterna ska arbeta utifrån en samverkansmodell för gemensamt
länsövergripande utvecklingsarbete på alla nivåer. Denna modell
ska arbetas fram av Region Stockholm och kommunerna genom
Storsthlm.



Parterna ska fortsatt implementera och efterleva regionala rutiner
och riktlinje. Parterna ska gemensamt följa upp och vid behov
revidera dessa. Rutiner och riktlinje ska omfatta
utskrivningsprocessens alla delar – somatik, psykiatri, beroende
samt barn och unga.



Uppföljning ska ske utifrån en gemensam årlig uppföljningsplan.
Denna ska revideras senast december varje år.



Avsteg från samverkan ska följas upp av styrgruppen och
rapporteras till VIS.

Åtaganden kring utvecklingen av
informationssystem/IT-stöd


För att fungerande arbetssätt ska stödjas av digitala system ska
Region Stockholm och kommunerna, genom Storsthlm, fullfölja
uppdraget Förstärkt samverkan kring digitalisering i Stockholms
län som är beslutat i VIS sedan tidigare.



Region Stockholm ska tillhandahålla ett väl fungerande
informationssystem/IT-stöd som är anpassat för
utskrivningsprocessen från somatisk- och psykiatrisk slutenvård.



Lösningen för SIP i utskrivningsprocessen ska om möjligt vara
enhetlig med övriga områden där SIP tillämpas.



Region Stockholm ska tillsammans med kommunerna, genom
Storsthlm, utveckla en lösning för säker digital kommunikation
inklusive videokommunikation.



Parterna ska samarbeta för att säkerställa att tillförlitliga
kontaktuppgifter till berörda verksamheter finns digitalt.
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Åtaganden mellan parterna i den lokala samverkan


Respektive part ska säkerställa att berörda verksamheter samverkar
lokalt kring utskrivningsprocessen.



Parterna ska ha samverkansformer på lokal nivå för att hantera
komplexa frågeställningar och ärenden. Hur detta fungerar ska
särskilt belysas i den årliga uppföljningen.

Åtaganden om stöd i det lokala samarbetet mellan
kommun och regionfinansierad öppenvård och
slutenvård


En länsövergripande plan ska finnas som beskriver hur stödet är
utformat i implementeringen av utskrivningsprocessen.



Parterna åtar sig att tillhandahålla resurser på lokal nivå som
säkerställer att verksamheterna kan leva upp till
överenskommelsen. Detta ska omfatta kontaktvägar som möjliggör
utskrivning på helgerna.

Åtagande om information avseende förbättrad
tillgänglighet


Parterna ska hålla varandra informerade om hur tillgängligheten
utvecklas i de berörda verksamheterna vad gäller öppettider och
kontaktvägar.

Åtaganden kring statistik


Region Stockholm ska ta fram en gemensam modell för samlad
statistik för utskrivningsprocessen i samråd med kommunerna
genom Storsthlm.



Region Stockholm ska från och med november år 2019
tillhandahålla månatlig statistik per kommun, och för Stockholms
stads del även stadsdelar, över utskrivningsklara dagar samt dagar
med betalningsansvar, som kommunerna själva ska kunna bearbeta.



Region Stockholm ska från och med november år 2019
tillhandahålla månatlig statistik över andelen oplanerade
återinskrivningar inom sju dagar för personer 65 år och äldre.
Statistiken ska tas fram per kommun, och för Stockholms stads del
även stadsdelar.
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Åtaganden kring faktureringsrutiner och
fakturahantering


Region Stockholm ska i samråd med kommunerna genom Storsthlm
ta fram ett regelverk kring faktureringsrutiner och fakturahantering
senast oktober 2019.



Regelverket kring faktureringsrutiner och fakturahantering ska
löpande följas upp och vid behov revideras.
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