SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-03-08

§ 38
KS 466/16

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län.
Ärendet
Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalsparterna i avtalet är Västra Götalandsregionen
(VGR) och var och en av kommunerna i Västra Götaland. Syftet med hälso- och
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är att säkra ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
VGR.
Förslag till nya "Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland", underavtal
"Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk" är framtaget med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och
som, om det antas, ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla
fr.o.m. den 1 april 2017. Ändrad avtalstid i underavtal, "Ramavtal om läkarinsatser inom
kommunernas hälso- och sjukvård", föreslås ändras till samma avtalstid som "Hälso- och
sjukvårdsavtalet" som är huvudavtal.
Ärendets behandling
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 23 februari 2017, § 22.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2016-12-09

Utdrag ur protokoll (§ 189) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen 9 december 2016 på
Hindåsgården i Härryda kommun

§ 189

Dnr:2016-00176.90

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland
Sedan regionbildningen år 1999 har kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen reglerat ansvarsfördelning och samverkan för
hälso- och sjukvård genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal.
Inför ny avtalsperiod för hälso- och sjukvårdsavtalet har parterna
genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal.
Förslagen har behandlats i kommunerna och VGR med möjlighet att
lämna synpunkter. Det politiska samrådsorganet för VGR och
kommunerna (SRO) ställde sig bakom förslaget den 25 november 2016
och VästKoms styrelse gjorde detsamma den 6 december 2016.
Förbundsstyrelsen föreslås att i enlighet med SRO:s skrivelse
rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslag till nytt
hälso- och sjukvårdsavtal. Sociala styrgruppen godkände för sin del
ärendet 8 december 2016.
Avtalet gäller tiden 1 april 2017 – 31 december 2020. Beslut i
kommunerna behöver således ske senast den 31 mars 2017.
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att besluta att anta
1. förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader
före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet.
Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två
år i taget.
2. förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
Just:

Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2016-12-09
med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31
december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
3. förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård

Dennis Jeryd

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i december 2016.
Rätt utdraget intygar:

Just:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-23

§ 22
VON 16/17

Nytt hälsosjukvårdsavtal i Västra Götaland
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt avtal
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götalands län.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Begäran om yttrande över remiss, KS 466/16, Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra
Götaland.
Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom
ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalsparterna i avtalet är Västra Götalandsregionen
(VGR) och var och en av kommunerna i Västra Götaland. Syftet med hälso- och
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är att säkra ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
VGR.
Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, underavtal Överenskommelse
om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är framtaget med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som, om det antas, ersätter
nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.
Ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och
sjukvård, föreslås ändras till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är
huvudavtal.
Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-17.
"Begäran om yttrande över remiss,KS 466/16, Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra
Götaland".
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, § 22, 2017-02-09.
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Förslag till beslut
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Ordförande konstaterar även att paragrafen ska justeras omedelbart.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-17
1 (3)
Dnr VON 16/17
Vård- och omsorgsförvaltningen
Monica Holmgren
Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över remiss avseende nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal i Västra Götaland
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt avtal
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götalands län.

Ärendet
Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom
ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalsparterna i avtalet är Västra Götalandsregionen
(VGR) och var och en av kommunerna i Västra Götaland. Syftet med hälso- och
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är att säkra ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
VGR.
Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, underavtal Överenskommelse
om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är framtaget med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som, om det antas, ersätter
nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.
Ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och
sjukvård, föreslås ändras till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är
huvudavtal.
Beredning
Inför ny avtalsperiod för hälso- och sjukvårdsavtalet har parterna genomfört en gemensam
översyn av nuvarande avtal. Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande
Hälso- och sjukvårdsavtalet genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter.
Resultatet presenterades för det politiska samrådsorganet, SRO, som beslutade om
förlängning av nuvarande avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling av Hälsooch sjukvårdsavtalet. Den gemensamma politiska viljeinriktningen som uttalades om
förutsättningarna för översynen var att inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske och att
utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter med ett tydligare fokus på patientnyttan och
samverkan mellan huvudmännen.
En processorganisation med arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk

TJÄNSTESKRIVELSE
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Sida 2 (3)
Dnr VON 16/17

styrgrupp har utarbetat förslag på nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En delprocess i översynen av
hälso- och sjukvårdsavtalet har varit att ta fram ett förslag till ny överenskommelse kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Nuvarande ramavtal
om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat som ett underavtal till hälso- och
sjukvårdsavtalet. Underavtalens giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets
giltighetstid. Förslagen har genomgått synpunktsrunda, till alla kommuner i Västra Götaland
och förvaltningar inom VGR, och justerats utifrån inkomna
synpunkter. Det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna (SRO) ställde sig bakom
förslaget den 25 november 2016 och VästKoms styrelse gjorde detsamma den 6 december
2016.
I förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtalet har nya avsnitt har tillkommit för att stärka
samverkan och gemensam syn på samverkan mellan parterna. Det nya avtalsförslaget
poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens behov. En högkvalitativ
hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst tillsammans med ett gott samarbete med
primärvård och slutenvård ger god vård för den enskilde samt samhällsekonomiska vinster.
Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet införts. Dessa områden ingår i
avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus på följsamheten till den samverkan som
regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Särskilda tillämpningsanvisningar i form av
vägledande patientfall tas fram inför avtalsstart inom ett antal områden som konkretisering av
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Ytterligare ett nytt avsnitt beskriver viktiga gemensamma
utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya
gemensamma vårdformer och använda gemensamma resurser effektivt.
Överenskommelsen kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk har fått ett tydligare fokus på brukar- och patientnyttan genom bättre definierade
ansvarsgränser och ansvarsfördelning, särskilt när det gäller samverkan kring personer med
missbruk. Förslag till hantering av avvikelser och tvister samt förslag till hantering av
ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid placering på HVB-hem har tagits med.
Utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet med
att utveckla samverkan är länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa, integrerade
arbetssätt och mottagningar, insatserför ungdomar med missbruk samt upphandling av HVBplatser.

Bedömning
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områdena
där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och §
18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och
sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för
läkarresurser och övriga kompetenser. Såväl sjukhusvården som primärvården och den
kommunala hälso- och sjukvården är i ständig förändring och utveckling. För att en patient
med insatser från båda huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård
med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens
perspektiv ska alltid sättas i första rummet.
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Förslaget på nytt Hälso- och sjukvårdsavtal är tydligt gällande ansvarsfördelning mellan
kommunen och VGR och stärker vikten av samverkan och gemensam syn på samverkan
mellan parterna.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Monica Holmgren
chef vård- och omsorgsförvaltningen
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Protokoll från regionfullmäktige, 2017-01-31

§9
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland
Diarienunnner RS 2016-00501
Beslut

1. Regionfullmäktige godkänner Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från
den 1 april 2017 till den 31 december 2020. Avtalet ersätter nuvarande
avtal som därmed upphör att gälla från och med den 1 april 2017.
2. Regionfullmäktige godkänner underavtalet Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december
2020. Underavtalet ersätter nuvarande överenskommelse som därmed
upphör att gälla från och med den 1 april 2017.
3. Regionfullmälctige godkänner ändrad avtalstid i underavtalet Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till sannna avtalstid
som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
Sammanfattning av ärendet

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet har Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland genomfört en gemensam
översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar
ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och Västra
Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och §
18 hälso- och sjulcvårdslagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälsooch sjulcvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen
ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget
ansvarar för lälcarresurser och övriga kompetenser.
Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och
sjukvården är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser
från båda huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård
med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna.
Patientens perspektiv ska alltid sättas i första runnnet. Alla medarbetare måsta ha
kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa
med fokus på patientnyttan.
En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett
förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk
fuuktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att
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överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och
deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har
deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.
Beredning

En gemensam politisk styrg:rnpp har inrättats inför översynen av Hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag
den 5 december 2016.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har behandlat ärendet den 19 december 2016.
Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 17 januari 2017 och för egen del,
under förutsättning av region:fullmäldiges beslut, gett regiondirektören uppdraget
att ta fram en kommunikations- och implementeringsplan som stöd för avtalens
genomförande tillsammans med VästKom.
Yrkanden på sammanträdet

Jonas Andersson (L), Helen Eliasson (S), Kerstin Brunnström (S), Tony
Johansson (MP), Eva Olofsson (V) och Inga-Maj Kriiger (SD) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Regionst)'Telsens beslut 2017-01-17, § 1
Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-03.
Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland med bilaga
Överenskommelse om samarbete mellan V GR och kommunerna kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 2016-12-19, § 198
Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-30

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se + underlag
Anu Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för genomförande
Utförarstyrelserna inom hälso- och sjukvård - för kännedom och implementering
+underlag
Marie Gustafsson, Anu-Marie Olhede och Barbro Hedin för vidarebefordran till
vårdgivare med avtal med VGR- för kännedom - +underlag
Samtliga kommuner i Västra Götaland - för kännedom
VästKom - för kännedom
Tobias Nilsson
Rose-Marie Nyborg
Petteri Lackens

Justerare:

~l~-

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

