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Huvudöverenskommelse om länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår att kommunstyrelsen antar huvudöverenskommelsen om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK.

Sammanfattning
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län,
HÖK.
Överenskommelsen fastställer principer för:
• parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig
och effektiv vård och omsorg
• struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen
• hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt
• hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp.
Målgruppen är personer i alla åldrar i behov av sammanhållna insatser från kommun och
regionen.
Storsthlms styrelse beslutade den 14 oktober 2021 att rekommendera kommunerna i
länet att anta överenskommelsen. Överenskommelsen träder i kraft 2022-07-01 och gäller
därefter tills vidare. Äldreenheten rekommenderar äldrenämnden att föreslå
kommunstyrelsen att anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan
kring hälsa, vård och omsorg.

Ärendet
Det finns idag flera länsövergripande överenskommelser mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i
olika sakområden inom vård och omsorg. Det har dock saknats en
huvudöverenskommelse som behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar
för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa
sätt.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

Storsthlm har därför tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län.
Målgrupper för överenskommelsen är patienter och brukare/kunder, inklusive barn och
unga, med behov av sammanhållna insatser från båda huvudmännen.
Eftersom överenskommelsen är långsiktig kommer de delar i samverkan som kan
komma att behöva förändras över tid, bland annat organisation för samverkan och
process för uppföljning av samverkan, regleras i en särskild riktlinje till
överenskommelsen. Denna riktlinje beslutades av tjänstemannastyrgruppen
Sammanhållen vård och omsorg den 2022-02-23.
Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter det att samtliga parter beslutat att
anta överenskommelsen. Den gäller därefter tills vidare.
Lokal samverkan
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse, respektive
part utse en samordnande funktion. Regionen ansvarar för att det finns en utsedd
vårdcentral med samordnande ansvar för samverkan i varje kommun och stadsdel.
I Nacka är det Boo vårdcentral som har denna samordnande funktion.
Respektive kommun ansvarar för att utse en samordnande funktion för samverkan kring
hälso- och sjukvård och omsorg. Den kommunala samordnande funktionen förväntas:
• vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring vård
och omsorg
• delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella
andra aktörer
• kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive
utförarverksamheter i privat regi
Den samordnande kommunala funktionen bör ha god kunskap om socialtjänstens
organisation och uppdrag, samt ha kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälsooch sjukvård och omsorg. Kommunen kan behöva utse fler än en person till
samordnande funktionen för att täcka in alla socialtjänstens verksamhetsområden.
Kommunens samordnande funktion för hälso- och sjukvårdens räkning finns redan på
plats i form av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Enhetens bedömning
Äldreenheten välkomnar huvudöverenskommelsen och anser att den ökade tydligheten
gällande samverkan kan leda till att det gemensamma arbetet med att utveckla hälso- och
sjukvården och omsorgen kan underlättas. Den kommer även att bidra till omställningen
till ”Nära vård” som innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i
sättet att arbeta.
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I ”Nära vård”
 utgår man från kunden/patientens individuella förutsättningar och behov.
 bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
 bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt
ansvarstagande och tillit.
Samverkan med Nackas vårdcentraler är väletablerad och fungerar i praktiken redan så
som beskrivs i överenskommelsen. Samverkan mellan socialtjänsten och primärvården
sker redan på flera områden men äldreenheten tror att den formalisering som
överenskommelsen innebär kan främja och effektivisera ytterligare samverkan. Den
samverkan som beskrivs och regleras i överenskommelsen är nödvändig för att kunna
uppnå en sömlös och säker vård. I och med att arbetssätten tydliggörs bedömer
äldreenheten att huvudöverenskommelsen med tillhörande riktlinje kommer att kunna
utveckla samverkan. Detta bedöms i sin tur på sikt kunna medföra vinster för både
individ och verksamhet. Äldreenheten rekommenderar äldrenämnden att föreslå
kommunstyrelsen att anta överenskommelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn
Då huvudöverenskommelsens målgrupp är personer i alla åldrar kommer en utökad
samverkan inom hälsa, vård och omsorg innebära positiva konsekvenser för barn.
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