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Regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Stockholms län
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/1039
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förvaltningen ställer sig positiv till en långsiktig regional
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Förvaltningen anser att det är möjligt att minska
antalet fristdagar men att konsekvenserna av att kommunens
betalningsansvar inträder tidigare behöver tydliggöras utifrån ett
ekonomiskt perspektiv innan beslut fattas om att anta
överenskommelsen.
Förvaltningen ser även behov av att utveckla den externa
samverkan för att öka säkerheten och tryggheten för den enskilde
vid utskrivning av sluten hälso- och sjukvård och för att uppnå
målen i överenskommelsen.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått ett
förslag på en regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.
Remissvaret ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 20
september 2019 men förvaltningen har fått anstånd till 27 september
2019.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen. Ärendet
behandlas i funktionshinderrådet den 18 september 2019 och i
pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 19 september 2019.
Ärendet
Storsthlms styrelse fattade beslut den 13 juni 2019 att
rekommendera kommunerna att godkänna Regional
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Stockholms län.
Efter förhandling mellan Storsthlm och representanter för
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har förslag
till en långsiktig överenskommelse tagits fram för
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård inklusive
övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk slutenvård.
Förhandlingen har framförallt handlat om val av betalningsmodell
och antalet fristdagar fram tills att kommunens betalningsansvar
inträder.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på att ha en regional överenskommelse
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det
ska vara säkert och tryggt för den enskilde vid utskrivning från
sjukhus.
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Förvaltningen anser att antalet fristdagar kan minska. I förslaget till
betalningsmodell ska antalet dagar minska till 1.3 senast den 1
november 2021 vilket förvaltningen bedömer vara en för stor
minskning av antal dagar. Erfarenheterna av lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är att en
minskning av fristdagar ställer ökade krav på personella resurser
och ett gemensamt och fungerande digitalt verktyg vilket innebär ett
behov av ytterligare resurser i berörda verksamheter. För det fall
överenskommelsen träder i kraft kommer detta innebära ytterligare
personalresurser och en stadsövergripande samordning för att
undvika att kommunen blir betalningsskyldig.
Förvaltningen anser att antalet fristdagar enligt överenskommelsen
bör stämma överens med lagstiftarens intention, vilket är 3 dagar
(2017:612 5 kap.4§).
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Förvaltningen understryker vikten av särskilda bestämmelser
avseende betalningsansvar för patienter som är utskrivningsklara
från psykiatrisk slutenvård i väntan på ett tillgängligt IT-stöd för
informationsöverföring för psykiatrins aktörer. Att kommunens
betalningsansvar inträder 5 kalenderdagar efter att den behandlande
läkaren har underrättat berörda verksamheter i kommunen om att
patienten är utskrivningsklar bedömer vi är utmanande då det idag
är 30 dagar. Att samma regelverk sedan gäller som för somatisk
sluten hälso- och sjukvård, efter att IT-systemet är infört, känns
rimligt.
Överenskommelsen förutsätter ett välfungerande samarbete både
internt och externt för att uppnå syftet i överenskommelsen.
Förvaltningen ser att det finns utvecklingsbehov avseende den
externa samverkan om bland annat planeringen inför en utskrivning.
Hälso- och sjukvården sätter ett preliminärt utskrivningsdatum som
kommunen tar i beaktande i planeringen för de insatser som krävs
för en hemgång. Många gånger flyttas detta datum vilket medför
utmaningar såväl planeringsmässigt men även resursmässigt i
kommunen. I detta sammanhang kan också nämnas att arbetet med
samordnade individuella planer (SIP) behöver utvecklas i samarbete
med framförallt primärvården som är en viktig samarbetspartner vid
utskrivning från sjukhus.
Funktionshinderrådet har tagit del av ärendet och betonar, bland
annat vikten av god samverkan mellan berörda parter för att
brukaren ska få ett bra omhändertagande vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Rådet efterfrågar konkreta rutiner för hur
samverkan ska bedrivas.
Förvaltningen anser att det är möjligt att minska antalet fristdagar
men att konsekvenserna av att kommunens betalningsansvar
inträder tidigare behöver tydliggöras utifrån ett ekonomiskt
perspektiv innan beslut fattas om att anta överenskommelsen.
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