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Utredning om förutsättningar för att teckna avtal om
listning över länsgränserna
Ärendebeskrivning
I föreliggande ärende föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att i
samarbete med landstingen Uppsala, Sörmanland, Västmanland, Örebro,
Gävleborg och Dalarna pröva förutsättningarna att ge länsinvånarna
möjlighet att lista sig över länsgränserna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-11-11
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i samarbete med
landstingen Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och
Dalarna pröva förutsättningarna att ge länsinvånarna möjlighet att
lista sig över länsgränserna.

Förvaltningens motivering till förslaget
Förvaltningen har kontaktats av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i
Landstinget i Uppsala län angående möjligheterna att teckna ett avtal som
gör det möjligt för länsinvånarna att lista sig över länsgränserna. Med
anledning av denna förfrågan har förvaltningen haft inledande diskussioner
med representanter från nämnda landsting. Inledande diskussioner har
också förts vid ett gemensamt möte med landstingen Uppsala, Sörmland,
Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna om förutsättningarna för
listning över länsgränserna.
Under de hittills genomförda diskussionerna har samtliga ovan nämnda
landsting framfört en förfrågan om att Stockholms läns landsting ska delta i
arbetet med att möjliggöra en listning över länsgränserna. Förvaltningen
ställer sig positiv till att delta i det fortsatta arbetet bland annat mot
bakgrund av Patientmaktutredningens (SOU 2013:2) förslag att patienter
ska ges möjlighet välja offentligt finansierad primärvård och öppen
specialistvård inom hela landet. Till det kommer att många personer i
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närliggande landsting arbetspendlar till Stockholms län och av denna
anledning kan se praktiska fördelar med att lista sig på en vårdcentral i
närheten av arbetsplatsen.
Om det finns förutsättningar för en listning över länsgränserna är det enligt
förvaltningens bedömning möjligt att genomföra förändringen tidigast
2015. Detta på grund av att förändringen kräver en lösning många frågor av
organisatorisk, ekonomisk, teknisk och administrativ art. Förvaltningen har
under de inledande diskussionerna också identifierat frågor som måste
lösas gällande kraven på att upprätthålla en hög patientsäkerhet.
Ekonomiska konsekvenser
Förändringen kräver en omfattande utveckling och anpassning av
nuvarande system för listning och ekonomisk reglering av utomlänsvården.
Utvecklingen och förvaltningen av dessa system innebär en merkostnad.
Den vård som ges av patient som listar sig på vårdcentral i annat län
kommer att regleras i de avtal som tecknas mellan medverkande landsting
och kommer enligt förvaltningens bedömning inte att innebära någon
merkostnad för Stockholms läns landsting.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förändringen kräver att alla risker ur ett patientsäkerhetsperspektiv
identifieras. Bland annat krävs att den vård som kan tillhandahållas av
vårdcentral i annat län tydligt definieras och avgränsas. Vidare måste
tydliggörande göras av ansvaret för hemsjukvård och omhändertagandet
efter utskrivning från slutenvården på sjukhus.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förändringen medför inga konsekvenser för en jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Förändringen medför inga miljökonsekvenser.
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