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Uppdrag

1.

Gemensamma planeringsdagar jul- och nyårshelgen
Vid samordningsgruppens möte den 5 september fick utvecklingsgruppen för
in och utskrivningsprocessen i uppdrag att ta fram förslag på gemensamma
dagar för planeringar under jul- och nyårshelgen.
I år sammanfaller jul och nyårshelgen med de vanliga helgerna vilket
resulterar i att det under perioden 22 december till och med 1 januari endast
är två vardagar. Detta medför flera helgdagar på rad och därför behöver
dialog föras kring gemensamma planeringsdagar under jul och nyårshelgen så
att patienterna inte behöver vara kvar längre än nödvändigt på sjukhuset.
Lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård säger att
primärvården/öppenvården ska kalla till SIP senast inom tre dagar när man
erhållit underrättelse om utskrivningsklar och tiden för den samordnade
vårdplaneringen ska anpassas efter patientens behov vilket kan medföra att
det kan behöva göras någon SIP på sjukhuset eller hemma. Dialog pågår i hela
regionen och det är önskvärt att samtliga vårdsamverkansorganisationer gör
så lika som möjligt.
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Förslag till gemensamma planeringsdagar inom är SIMBA är 23,26, och 30
december. Då följs lagen och patienter som inte behöver sjukhusets specifika
kompetens behöver inte tillbringa julafton samt nyårsafton på sjukhuset.
Dialogen som fördes på utvecklingsgruppens möte belyste bland annat frågor
om vad som skall göras dessa dagar. Privata vårdgivares representanter som
deltog i mötet såg inte att de hade förutsättningar eller krav på sig att delta i
planeringen kring in-och utskrivningsprocessen under helgdagar då de ej har
någon personal i tjänst som kan ta över patientansvaret och utifrån att
uppdraget inte framgår i KoK boken. Närhälsan har meddelat att de har
personal tillgänglig de dagar som SIMBA enas om att ha som gemensamma
planeringsdagar. Representanter från kommunerna och sjukhuset var på
mötet eniga att om det ska vara gemensamma dagar är det viktigt att alla tre
parter deltar samt arbetar samma dagar och klockslag.
Då utvecklingsgruppen inte kunde enas om något gemensamt förslag har
frågan åter hamnat hos samordningsgruppen. Kommunerna och sjukhuset
kommer att beordra personal att arbeta under de dagar och tider som
gemensamt bestäms som planeringsdagar. Sjukhuset kommer dessa dagar ha
rehabpersonal på plats kl.09:00-14:00. Närhälsan kommer att ha personal på
plats för planeringar några timmar varje dag om enighet nås kring dagar.
Fortsatt diskuteras 23,26 och 30 december. Dock kommer Närhälsan inte att
överta patientansvaret förrän kl.08:00 nästkommande vardag utan det
kvarstannar inom slutenvården under helgdagarna utifrån att RMR
remissregler gäller. Detta medför att beräkningstiden för kommunens
betalningsansvar startas samtidigt som primärvården övertar patientansvaret.
Då de privata vårdgivarnas representant i samordningsgruppen påtalar att de
inte har förutsättningar eller krav på sig inom ramen för vårdvalssystemet att
delta i planeringen kring in-och utskrivningsprocessen under helgdagar kan
Magnus
inte samordningsgruppen enas om några gemensamma planeringsdagar inom
SIMBA-området. Magnus får i uppdrag att lyfta frågan till regionens hälso- och
sjukvårdsdirektör
2.

Omställningen i VGRs hälso –och sjukvård
Jan Eriksson utvecklingschef inom Västra Götalandsregionen har bjudit in sig
för dialog med samordningsgruppen kring Västra Götalandsregionens
omställningsarbete.
Dialogen utgår från bifogad PP-presentation När det gäller hjälp och stöd lyfts
att det vore önskvärt med hjälp att följa upp och utvärdera pågående projekt i
samverkan, vilket Jan tar med sig.
Beslut tas om att vid ett senare tillfälle bjuda in Jan för ny dialog så
samordningsgruppen kan förbereda sig inför dialogen.

3.

Ansvarsfördelning mellan kommun och region hälso- och
sjukvårdsfrågor
SIMBA har bjudit in Ellinor Englund, förbundsjurist på SKL, för klargörande
kring ansvarsfördelningen mellan region och kommun i hälso- och
sjukvårdsfrågor
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Ellinor lyfter att vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder som kommunerna får utför
inte är helt tydligt men att det följer primärvårdens ansvar. Primärvården
svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling,
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver
sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
Kommunerna får därtill endast utföra hälso- och sjukvård i de verksamheter
som regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Ansvarsfördelningen får inte avtalas
bort. Om nuvarande fördelning är ändamålsenligt kan diskuteras, men det är
den vi har att förhålla oss och ta hänsyn till i vårt samverkansarbete.
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