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Hemsjukvårdsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och
länets kommuner
Ärendebeskrivning
Det har ända sedan skatteväxlingen 1992 om hemsjukvården (Ädelreformen)
funnits avtal mellan sjukvårdshuvudmännen i länet. Under åren har antalet avtal
ökat vilket inneburit att det varit svårt för verksamheternas medarbetare och chefer
att vet vilka avtal som finns och innehållet. Det har också inneburit att lokala avtal
tecknats vilket lett till att det delvis inte varit samma villkor mellan regionens alla
kommuner.
Under 2015-2016 har ett gemensamt arbete skett mellan Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner som innebär ett sammanhållet avtal om
hemsjukvården med detaljer i olika bilagor. Politiska avstämningar och förankring
har skett i Sociala vård och omsorgsgruppen, SVOM. 2016-12-16 § 52 beslutade
SVOM:
SVOM rekommenderar länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen besluta
1. Att teckna samverkansavtal gällande hemsjukvård med bilagor enligt
presenterad inriktning
2. Att avtalet ska vara fyraårigt och gälla från och med 2017-04-01 samt att
utbildning ska ske febr.- mars 2017
3. Att kommunernas förvaltningschefer och Regionens Hälso- och
sjukvårdsdirektör får i uppdrag att slutföra detaljerna i huvudavtalet och
bilagorna.
Hemsjukvårdsavtalet som nu är klart är fyraårigt fr.o.m. 2017-04-01 och utbildning
skedde 3 februari i Hörsalen med videouppkoppling till 10 orter i länet, inklusive
föreläsning från Göran Stiernstedt.
Avtalet har följande läge angående bilagorna:
Bilaga 1 Bedömning av egenvård, riktlinjer för Region Jämtland Härjedalen och
kommunerna i Jämtlands län 2015-03-30
Bilaga 2 Samverkan och ansvar mellan primärvård och kommun 2017-03-21
Bilaga 3 Samverkan och ansvar mellan specialiserad vård och kommun (förhandling
pågår)
Bilaga 4 Regler, rutiner och ersättning tjänsteköp 2017-03-21
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Bilaga 5 Samverkan inom syn- och hörselrehabilitering 2017-03-21
Bilaga 6 Nutrition (förhandling pågår)
Bilaga 7 Samverkan om medicinteknisk utrustning 2017-03-21
Bilaga 8 Kostnadsansvar för sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning,
hjälpmedel mm 2017-03-21.
Avtalet innebär också att följande tidigare avtal nu upphör:
 Avtal om distriktssköterskeinsatser och läkarmedverkan (2011-2016+del av
2017)
 Avtal om arbetsterapeutinsatser och sjukgymnastinsatser (2014-2016+del av
2017)
 Överenskommelse om förtydligande avseende kommunens respektive
landstingets ansvar för sjukvårdsmaterial/-utrustning och individuellt
förskrivna hjälpmedel (2004)
 Överenskommelse mellan Östersunds sjukhus och kommunerna i Jämtlands län
om regler som ska tillämpas när kommunal personal deltar i vården på
sjukhuset. (2003)
 Avtal om stöd till kommunala vårdenheter vid användning av medicinteknisk
utrustning (2013-2016+ del av 2017)
 Avtal om syn- och hörselombud (2015-2016 + del av 2017)
 Avtal om vårdhygien (2013-2016 + del av 2017)

Regiondirektörens förslag
1. Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i
Jämtlands län gällande hemsjukvård med bilagor godkänns.
2. Regiondirektören får delegation på att underteckna detta avtal.
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