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-

Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm (HÖK) antas.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson
Förvaltningschef

Sammanfattning
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring
hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagits fram.
För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade,
finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock
saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande
hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja
samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda
sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.
Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete
mellan parternas verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet
för samverkan. Överenskommelsen reglerar därför principer och former för
samverkan mellan kommunerna och regionen och på en övergripande nivå.
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Ärendet är berett i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och
behandlas parallellt i arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden varefter kommunstyrelsen beslutar i ärendet.
Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har
beslutat att anta överenskommelsen.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 14 oktober 2021 att
rekommendera kommunerna i länet att anta huvudöverenskommelsen om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK).
Överenskommelsen beskriver bland annat organisation, processer och
arbetssätt kring samverkan. Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett
stort antal aktörer i länet. Det är enbart den övergripande organisationen för
samverkan som fastställs genom denna överenskommelse.
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för
samverkan. Men det fortsatta utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en
samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen organiserar sitt
gemensamma arbete ännu tydligare. För att underlätta och samordna när
insatser ges från både kommun och region finns flera länsövergripande
överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i olika
sakområden inom vård och omsorg.
Det har saknats en huvudöverenskommelse med gemensam målsättning och
utgångspunkter samt principer för samverkan på olika nivåer.
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i
Stockholms län (förkortad HÖK). Styrgrupp för arbetet har varit
Tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg. Storsthlms styrelse
beslutade 2021-10-14 att rekommendera kommunerna i länet att anta
överenskommelsen.
Överenskommelsens innehåll

Förslaget till huvudöverenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt
och samverkansformer som hittills fungerat väl, och ska samtidigt ge
förutsättningar för fortsatt dialog, utveckling och förändring av samverkan.
Kommunerna i länet har under våren 2021 getts möjlighet att lämna
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synpunkter på förslaget till överenskommelse genom en tjänstemannaremiss.
Synpunkter har även inhämtats från tjänstepersoner inom Region Stockholm.
Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer principer för:


parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god,
delaktig och effektiv vård och omsorg,
 struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och
regionen,
 hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt.
 hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och
följas upp.
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse,
respektive part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan i
kommunen. Kommunens samordnande funktion ska, enligt förslaget till ny
huvudöverenskommelse vara en länk för samverkansaktörer in till kommunens
berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi.
Den kommunala samordnande funktionen förväntas:


vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen
kring vård- och omsorg,
 delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och
eventuella andra aktörer,
 kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive
utförarverksamheter i privat regi.
Den samordnande funktionen bör ha:



god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag,
kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och
omsorg. Det finns redan idag ett uppdrag för vårdcentralerna i den
lokala samverkan. Vårdcentralerna i en kommun ska tillsammans utse
en samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen
regionens regi eller i privat regi. Uppdraget är bland annat att
organisera och sammankalla till lokala samverkansmöten. Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO) har också uppdragits att stödja och
vägleda de samordnande vårdcentralerna.

Förslagets ekonomiska konsekvenser

Inrättandet av den samordnande funktionen i kommunen innebär en utökad
kostnad. Den kan delvis utföras med befintliga resurser. De ytterligare resurser
som behöver tillsättas för att uppfylla villkoren i överenskommelsen kan
finansieras med statsbidrag för omställning till god och nära vård som
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Storsthlm ansvarar för att fördela. Statsbidraget ska även täcka andra kostnader
och satsningar i kommunen, och medel finns i bidraget för 2022.
Den samordnande funktionen kan på sikt bidra till kostnadseffektivt i
förlängningen och mer kvalitativ vård då vi har effektivare processer och sparar
arbetstid för andra funktioner. I takt med att statsbidraget avvecklas måste
uppdraget finansieras av effektivisering i övriga delar av verksamheten eller
genom ökat anslag.
Barnkonsekvensanalys

Ökad samverkan mellan parterna kan underlätta för barn och familjer att få en
samordnad vård och omsorg. Det gäller såväl svårt sjuka barn som barn och
unga med behov av särskilt stöd i skolan och i familjer med behov av stöd
enligt den lagstiftning som överenskommelsen berör.
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