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Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård,
godkännande av reviderat avtal mellan Region
Östergötland och länets kommuner
Förslag till Äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till Social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtal läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård mellan Region
Östergötland och länets kommuner revideras enligt samråd vård och
omsorgs förslag, att gälla från och med 2022-01-01 och tillsvidare.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att underteckna avtalet.
3. Besluten förutsätter att Region Östergötland och länets övriga kommuner
beslutar revidera avtalet enligt förslaget.
Ärende
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god hälsa
och en vård på lika villkor. I hälso- och sjukvårdslagen framgår att en region
ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god
kommunal vård och omsorg. Vidare framgår att en region ska sluta avtal med
kommunerna inom en region om omfattningen och formerna för
läkarmedverkan.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Avtal läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård är ett länsövergripande
avtal mellan Region Östergötland och länets kommuner som upprättades 2015.
Utöver avtalet ska lokal överenskommelse för läkarmedverkan skapas mellan
parternas respektive verksamheter.
Under 2021 har en uppföljning av avtalet genomförts på initiativ av LGVO.
Avtalet har utifrån uppföljningens resultat reviderats. I det nya avtalet finns
förtydligande utifrån hälso- och sjukvårdslagen vilka verksamheter som
omfattas av avtalet.
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Äldrenämnden föreslås tillstyrka och social- och omsorgsnämndens godkänna
förslaget till revidering av avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård att gälla från 1 januari 2022.
_________________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, godkännande av reviderat
avtal mellan region Östergötland och länets kommuner, 2021-11-26
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Bakgrund
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 16 kap står följande; “1 § Regionen ska till
kommunerna inom regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att
enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i
dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt
boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket
socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun ansvarar för vården enligt 14 kap.
1 §.
Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet, vara lätt tillgänglig samt
tillgodose patientens behov av trygghet. En god läkarmedverkan skapar
trygghet för personal, patienter och närstående samt minskar behov av vård på
sjukhus. För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska kunna möta
invånarnas behov på ett bättre sätt, fortsatt vara av hög kvalitet och effektivt
möta den demografiska utvecklingen, krävs en omställning till Nära vård. Nära
vård är ett arbetssätt i samverkan mellan regionernas primärvård, specialiserad
vård samt kommunernas primärvård och omsorg. En av grundpelarna är det
personcentrerade förhållningssättet och handlar både om hälsofrämjande och
förebyggande insatser. Primärvården, både regional och kommunal primärvård,
utgör kärnan i Nära vård.
Uppföljning av avtal läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård utfördes
våren 2021 på initiativ av LGVO. Uppföljningen kopplades till Samråd vård
och omsorgs (SVO) invånarlöften, perspektivskiften och målbilden Nära vård
Östergötland 2030. En revidering utifrån resultat av uppföljningen har gjorts.
Avtalet omfattar hemsjukvårdspatienter i särskilt boende, korttidsboende,
ordinärt boende och daglig verksamhet, dagverksamhet vilket innefattar
äldreomsorg, social-psykiatri, individ- och familjeomsorg samt personer med
funktionsnedsättning.
Avtalet reglerar omfattningen av och former för läkarmedverkan i kommunal
hälso- och sjukvård oavsett boendeform. Målet är att skapa en god hälsa, en
vård på lika villkor och förutsättningar för en god samverkan mellan
huvudmännen. Därigenom säkerställs en trygg, säker och effektiv vård på rätt
vårdnivå och att slutenvård och återinläggning undviks så långt möjligt.
Avtalet tydliggör patientperspektivet i parternas ansvar genom att poängtera att
det är patientens behov som styr vilken bemanning och tidsåtgång som ska
avsättas från respektive vårdgivare.
Avtalet tydliggör kraven på samverkan mellan huvudmännen för att öka
patientsäkerheten bland annat genom att belysa parternas ansvar att initiera och
upprätta vårdplan samt parternas ansvar att uppmärksamma behov av
samordning och kalla till SIP.
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Det nu aktuella förslaget innebär ingen förskjutning av ansvaret mellan region
Östergötland och länets kommuner. Äldrenämnden föreslås godkänna förslaget
till revidering av avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, att
gälla från den 1 januari 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Det nu aktuella förslaget innebär inget ökat kostnadsansvar för kommunen.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av avtalet initieras av ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO).
Resultatet av uppföljningen ska utgöra underlag för eventuell framtida
revidering.
Uppföljning av lokal överenskommelse (bilaga1i avtalet) ska ske årligen
mellan verksamhetschef på vårdcentral/regionfinansierad öppenvård/
specialistsjukvården, som är sammankallande, och kommunal verksamhetschef
eller motsvarande. Uppföljningen ska ske utifrån framtagen mall (bilaga 2 i
avtalet). Resultatet av uppföljningen ska utgöra underlag för eventuell
revidering av den lokala överenskommelsen och utveckling av samverkan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har
genomförts den 6 december 2021.
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