HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
2012-03-27 p 6
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-02-17

Handläggare:
Berit Ekedahl

Förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län om
samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Sedan den 1 januari 2010 är kommun och landsting skyldiga att ha en
överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Med förvaltningens förslag till överenskommelse
skapas en länsgemensam struktur och krav på innehåll i samverkan på både
regional och lokal nivå. Den utgör grund och stöd för det gemensamma
arbetet mellan kommunens och landstingets verksamheter på lokal nivå
med målet att den enskildes vård och insatser är samordnade.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-17
Förslag till överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om
samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna
överenskommelser med kommunerna i länet

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och KSL:s Sociala
välfärdsberedning har uppdragit till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
KSL:s kansli, att ta fram förslag till överenskommelse om samverkan kring
vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Den 1 januari 2010
infördes nya paragrafer i hälso- och sjukvårdslagen respektive
socialtjänstlagen med likalydande krav att landstinget och kommunen ingår
en överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer med psykisk
funktionsnedsättning. Lagkrav infördes också att kommun och landsting
upprättar en individuell plan för en enskild individ om det behövs för att
denne ska få sina behov tillgodosedda. Lagändringarna har tillsammans
med Socialstyrelsens vägledning, Meddelandeblad nr 1/2010, varit viktiga
utgångspunkter för innehållet i förvaltningens förslag till
överenskommelse.
Dialog och förankring
Förslag till överenskommelse har tagits fram av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, KSL och inledningsvis tillsammans med
representanter från Stockholms stad och Södertälje kommun samt
psykiatrin inom SLSO. Synpunkter har genom ett remissförfarande hämtats
från den vuxenpsykiatriska och rättspsykiatriska vården, berörda
brukarorganisationer och genom kommunernas tjänstemannaremiss som
sändes ut till samtliga kommuner i länet. Överenskommelsen har därefter
arbetats om av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och KSL utifrån inkomna
synpunkter. En styrgrupp med representanter från KSL och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har följt arbetet.
Innehåll och uppföljning
Överenskommelsen anger en struktur för samverkan på regional och lokal
nivå. I överenskommelsen betonas ledningens ansvar för samverkan. Den
enskildes delaktighet och självbestämmande i planering av vård- och
insatser lyfts fram liksom brukarorganisationernas inflytande på regional
och lokal nivå. Kommunens och landstingets ansvar att uppmärksamma
barns behov av stöd och hjälp poängteras också. Erfarenheterna av denna
överenskommelse skall följas upp av KSL och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen gemensamt. Kompletterande riktlinjer tas därefter
fram vartefter behov uppstår.
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Ekonomiska konsekvenser
Syftet med överenskommelsen är att den ska utgöra grund och stöd på lokal
nivå avseende samordning av insatser mellan huvudmännen vilket bör leda
till kostnadseffektiva insatser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget främjar patientsäkerheten genom krav på samverkan mellan
huvudmännen. Målet med överenskommelsen är att den enskildes behov av
samordnade vård och insatser från kommun och landsting ska tillgodoses.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget främjar befolkningens tillgång till en jämställd och jämlik vård
genom ökad tydlighet och krav avseende huvudmännens ansvar att
uppmärksamma och samordna insatser.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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