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• Handlingsplan för anpassning av modell för 
läkarstöd i kommunal hemsjukvård
• CS
• HSN 2019-09-25

• Uppdrag 12: Ramavtal om läkarmedverkan i 
den kommunala hälso- och sjukvården 
revideras

Bakgrund till uppdraget

https://www.skane.se/Public/Protokoll/Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2019-09-25/Handlingsplan%20för%20utvärdering%20av%20läkarstöd/Handlingsplan%20läkarstöd%20190814.pdf
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• Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att, 
i dialog med kommunerna, initiera ett arbete 
med att ta fram förslag på nytt avtal för 
läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård som 
är mer anpassat till HS-avtalet och den 
inriktning som där anges samt de behov av 
läkarmedverkan som idag råder

• Dagens avtal + mall för Råd o stöd:
• Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso-

och sjukvården (pdf)

• Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, 
Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och 
sjukvården

Bakgrund till uppdraget

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/ramavtal-om-lakarmedverkan-i-den-kommunala-halso-och-sjukvarden.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/lov-lol-lof/riktlinjer-och-rutiner---fillistning/mall-till-lokalt-avtal-for-lakarmedverkan-for-radgivning-stod-och-fortbildning-i-den-kommunala-halso--och-sjukvarden.pdf
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• Region Skåne och Skånes kommuner utser 
en person vardera som får i uppdrag att 
konstituera ett revideringsarbete och 
återkomma med förlag på nytt avtal – i nära 
samverkan med Enheten för 
uppdragsstyrning

Uppdrag från C TjmB 201102
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1. Handlingsplanen för Utveckling av mobilt läkarstöd inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet

2. Förslag kopplat till ovanstående handlingsplan (Eva TT & Co)

3. Diskussioner i Strategisk samverkansgrupp, 3 tillfällen

4. Diskussioner men ett antal verksamhetsföreträdare i både privat och egen regi

5. Diskussioner i Regional samverkansgrupp för MAS och MAR, 2 tillfällen

6. Dialog med VGR och SLL

7. Genomgång av andra regioners motsvarande avtal

8. Utvärderingar och revisioner från andra regioner och Skåne

9. Dialog med jurist och ekonom

10. Ny revisionsrapport som granskat effekter av HS-avtal

11. SOU 2016:2 Effektiv vård

12. God och nära vård – fem betänkanden (varav Primärvårdsreformen)

13. SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval

14. SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg

15. SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (tilläggsuppdrag 31 januari 2023)

16. SOU 2022:22 Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

17. SOU 2022:41 Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer.

Informationsinsamling
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• Valet – vem tar vem?

• Rapporteringar under Covid som synliggjort kända 
allvarliga brister kopplat till läkarmedverkan

• SOU 2022:41 – förslag som innebär att;
• Regionen är skyldig att erbjuda personer med kommunal 

primärvård möjlighet att välja att lista sig hos en utförare i 
primärvården som har ett exklusivt läkaruppdrag kopplat till ett 
boende eller kommunalt vårdområde. 

• SIP ska som huvudregel upprättas för alla personer som bor i 
särskilda boenden och personer som har primärvård i ordinärt 
boende

• Regionen och kommunerna i länet ska vara skyldiga att ta 
fram en gemensam plan för utformningen och utvecklingen av 
primärvården.

Aktuellt som kan påverka
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• McKinsey genomför en kartläggning av befintlig 
mobil vård och ska identifiera nya verksamhets-
och samverkansmöjligheter – klart 31 oktober

• Revisionsrapporterna om HS-avtalets effekter 
visar att ingen av de granskade kommunerna (eller 
Region Skåne) har en tillfredsställande 
avtalsefterlevnad eller bedöms ha fullgjort sitt 
ansvar enligt HS-avtalet – läkarmedverkan är ett 
bristområde

Aktuellt som kan påverka
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1. Omfatta både patienter i OBO och SÄBO (Ca 230 
patienter per heltid)

2. Omfatta både planerade och oplanerade insatser (skörda 
frukterna av gott proaktivt arbete och få mindre reaktivt) 

3. Ej parallellt med mottagningsverksamhet

4. Uppdraget utförs av en grupp av läkare, ett läkarteam (ej 
enmanslådor ty blir sårbart och det oplanerade riskerar 
att tränga undan det planerade) 
• Tillräcklig tjänstgöringsgrad

Förslag att uppdraget om läkarmedverkan
i kommunal primärvård ska
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• Geografiskt avgränsade verksamhetsområden (matcha 
huvudmannens/kommunens geografiskt indelade 
områden

• Gälla 24/7

• Ej ett uppdrag för alla de 168 vårdcentralerna, bryts ut 
från FFU VC

Förslag att uppdraget om läkarmedverkan
i kommunal primärvård ska
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• Upphandling (LOU)

• Innovationsupphandling (LOU)

• Anslagsfinansiering

• Tilläggsuppdrag för VC

• Ny LOV – exklusivt för kommunal primärvård

Utbrytningsalternativ med olika 
för- och nackdelar


