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Mottagare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Reviderad primärvårdsstrategi/genomförandeplan
nära vård - Samverkan mellan region och
kommuner stärks
Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har skickat ut en tjänsteremiss och önskar
synpunkter på förslag på åtgärder i en genomförandeplan som berör kommunerna
i syfte att stärka samverkan mellan region och kommunerna. Remissen inkom till
Tyresö kommun 2 december och med sista svarsdag 13 december.

Målet med samverkan kring hälso- och sjukvård och omsorg mellan regionen
och kommunerna, i enlighet med huvudöverenskommelsen som träder i kraft i
juli 2022, är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård
och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett
samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län.
Vård i Samverkan (VIS), som är ett politiskt organ med förtroendevalda från
hälso- och sjukvårdsnämnden och några kommuner i länet, beslutar om
länsövergripande prioriteringar inför kommande år. Prioriteringarna utgör
Region Stockholms och kommunernas gemensamma handlingsplan för nära
vård.
De samordnande vårdcentralerna ska under 2022 identifiera
samverkansområden, problemställningar och relevanta aktörer för samverkan i
det geografiska närområdet och förankra det med aktörerna och kommunerna.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen önskar synpunkter på följande
förslag på åtgärder i en genomförandeplan som berör kommunerna:
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Utred om primärvårdsrehabilitering ska lyftas in i HLM uppdraget.
Stärk uppdraget med rehabkoordinatorer som ett led i sömlös,
sammanhållen och koordinerad vård med samverkan internt och
externt och med patienten.
Utred framtida uppdrag och organisation för Barnhälsovårdsenheten
och Mödrahälsovårdsenheten.
Implementera Lifecare och etablera processförvaltning enligt LUS.
Utred förutsättningarna för att digitalisera upprättandet av samordnad
individuell plan (SIP).
Vidareutveckla det befolkningsinriktade hälsofrämjande uppdraget.
Utred den framtida avtalsstrukturen för den specialiserade psykiatrin
för vuxna, i relation till den nära vården.
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Följ upp utvecklingen inom BUP med anledning av förändringar av
beslutade strukturförändringar.
Följ upp att samordnande vårdcentraler och kommuner/stadsdelar tar
fram gemensamma lokala handlingsplaner.
Fortsätt att utveckla en sammanhållen vårdkedja för ADHD/ASD.
Fortsätt att utveckla samverkan med kommunerna via
överenskommelser.
Utveckla det strategiska arbetet med de finansiella
samordningsförbunden (FINSAM) som en del av nära vård.
Utred behovet och nyttan av att förstärka stödet till hälsoinformatörer
för asylsökande och nyanlända om vårdens organisation, egenvård och
hälsofrämjande insatser på anpassat språk.
Stöd etablering och samverkan för verksamheter som bedriver utökat
hembesöksprogram och familjecentraler.
Genomför pilotstudie om hälsosamtal i områden med stor risk för
ohälsa.
Utred möjligheten att utveckla ett befolkningsinriktat hälsofrämjande
uppdrag till fler vårdområden inom närsjukvården utöver HLM (mvc,
bvc, pvr, ungdomsmottagningar).
Utred möjligheten att stärka folkhälsokompetensen i primärvården
kopplat till det geografiska områdesansvaret.
Utveckla uppföljningen av digitaliseringen inom SÄBOläkaruppdraget. Titta på ev. indikatorer samt om det går att göra en
samlad uppföljning gemensamt med kommunerna.
Utveckla en tydliga kommunikationsväg mellan
husläkarverksamheterna och kommunernas mottagningsenhet av
kvotflyktingar.

Synpunkter från Tyresö kommun
Tyresö kommun önskar tillägga ett förslag om att se över organisationen för
läkarinsatser för boende brukare i bostad med särskild service för vuxna (LSS).
En ansvarig läkarorganisation, liknande den som finns på särskilt boende för
äldre, skulle ge en större kontinuitet i läkarinsatserna. I den föreslagna
läkarorganisationen ska brukare fortfarande ha möjlighet att välja en annan
vårdgivare. Nuvarande organisation av läkarinsatser för brukare i bostad med
särskild service för vuxna (LSS) medför tidssvinn för både kommunens hälsooch sjukvårdspersonal och husläkarmottagningar
John Henriksson
Förvaltningschef
Äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer

2021/ÄON 0007 014

