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Överenskommelse mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län inför nytt IT-stöd
för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till överenskommelsen mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län inför nytt IT-stöd för
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning
Under 2021 planeras ett nytt systemstöd för utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård att införas. Systemet ska ersätta det befintliga
systemet WebCare. År 2019 påbörjades en upphandling av ett nytt
IT-stöd för processen och i anslutning till det finns behov av en ny
överenskommelse mellan Region Stockholm och Stockholms läns
kommuner. Överenskommelsen syftar till att förtydliga de
åtaganden som respektive part har inför genomförandet och att
tydliggöra en ekonomisk modell för fördelning av kostnader mellan
parterna.
Förvaltningen har inga övergripande synpunkter på det förslag till
överenskommelsen som nu remissbehandlas. Vi anser att ansvarsoch kostnadsfördelning parterna emellan utgår från en rimlig
bedömning.
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Bakgrund
Under 2021 planeras ett nytt systemstöd (IT-stöd) för utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård. Systemet ska ersätta det befintliga
systemet WebCare. Projektet sker i samverkan mellan kommunerna
i Stockholms län, via organet Storsthlm, och Region Stockholm.
Som ett led i detta föreslås en överenskommelse mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län om IT-stöd inom
förvaltningsobjektet Samverkan vid vårdövergångar.

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2020/353
Sida 2 (3)

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till ett antal instanser,
bland annat de tre stadsdelsnämnderna Farsta, Hässelby-Vällingby
och Norrmalm, för yttrande senast den 7 oktober 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg.
Remissen i sammanfattning
Samverkan kring IT-stöd för utskrivningsprocessen har funnits i
länet under flera år. År 2019 påbörjades en upphandling av ett nytt
IT-stöd för processen och i anslutning till det finns behov av en ny
överenskommelse mellan Region Stockholm och Stockholms läns
kommuner. Överenskommelsen syftar till att förtydliga de
åtaganden respektive part gör inför införandet och att tydliggöra en
ekonomisk modell för fördelning av kostnader mellan parterna.
Eftersom upphandlingen av det nya systemstödet beräknas vara klar
med avtalstecknande leverantör i oktober 2020 finns det för
närvarande inte information om alla detaljer. Överenskommelsen är
under upphandlingsperioden att ses som ett interimsavtal.
Överenskommelsen utgår från nedanstående principer avseende
ansvars- och kostnadsfördelning:
- Kommunens del av kostnaden för IT-systemet fördelas enligt
kommunens andel invånare och begränsas av lagen om
offentlig upphandling, LOU.
- Kostnad för support och central förvaltning hos Region
Stockholm beräknas per användare i användande
organisationer.
- Arbetstid för införandet i den egna organisationen inklusive
lokal förvaltning bekostas av respektive kommun/förvaltning.
För stadsdelsnämnden innebär överenskommelsen ansvar och
åtaganden om lokalt införande, utbildning av medarbetare och lokal
felsökning och verksamhetsstöd. Kostnadsansvar uppgår för
nämnden, enligt föreslagen fördelning, till 35 028 kronor per år, att
jämföra med tidigare avtalad kostnad om 44 278 kronor. Den
förväntade maximala avtalsperioden är åtta år.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inga övergripande synpunkter på
överenskommelsens utformning utan anser att ansvars- och
kostnadsfördelning parterna emellan utgår från en rimlig
bedömning.
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Förvaltningen vill dock framföra att det är svårt utifrån förslaget att
bedöma hur stor resursåtgång som kommer att krävas av
förvaltningen vid införandet. En kostnad för personalresurser bör
därför tas i beaktande inför budget 2021.
Förvaltningen vill också belysa vikten av att införandet av det nya
systemstödet organiseras centralt, liksom tillhandahållande av ITstöd, eftersom införandet kommer att ske parallellt med införandet
av stadens nya sociala system Esset.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Jonas Wilhelmsson
Tillförordnad stadsdelsdirektör
Bilaga
Förslag till överenskommelse
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