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Hemsjukvårdsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och
länets kommuner
Ärendebeskrivning
Det har 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 resulterade i ett sammanhållet
avtal om hemsjukvården med detaljer i olika bilagor med start 20170401. Politiska
avstämningar och förankring har skett i Sociala vård och omsorgsgruppen, SVOM.
Under 2017 har konstaterats vissa problem med avtalet som gjort att förhandlingar
skett under hösten. Dessa har resulterat i vissa ändringar i Huvudavtalet och en ny
bilaga gällande läkemedelshantering.
Under hösten har också förhandlingar skett utifrån Lagen om samverkan vid
utskrivning från slutenvård som träder i kraft 20180101. Det har resulterat i en
särskild bilaga kring detta. För stöd för samverkan och uppföljning har
kommunerna och regionen enats om byte av IT-stöd för detta.
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 20170401 med en
ändring fr o m 20180101 ang läkemedelshantering, därför datum 180101
Bilaga 3 Samverkan och ansvar mellan specialiserad vård och kommun (ej klart förhandling pågår)
Bilaga 4 Regler, rutiner och ersättning tjänsteköp 20170401 - ingen ändring nu
Bilaga 5 Samverkan inom syn- och hörselrehabilitering 20170401 – ingen ändring
nu
Bilaga 6 Nutrition (ej klart - förhandling pågår)
Bilaga 7 Samverkan om medicinteknisk utrustning 20170401 – ingen ändring nu
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Bilaga 8 Kostnadsansvar för sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning,
hjälpmedel mm 20170401ingen ändring nu.
Bilaga 9 Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården 180101 – NY
Bilaga 10 – Läkemedelshantering 180101 - NY

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.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
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