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Huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg, HÖK
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 14 oktober 2021 att rekommendera
kommunerna i länet att anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK).

Bakgrund

Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan. Men
det fortsatta utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en samordningsstruktur för hur
kommunerna och regionen organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att
underlätta och samordna när insatser ges från både kommun och region finns flera
länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i
olika sakområden inom vård och omsorg. Det har saknats en huvudöverenskommelse
med gemensam målsättning och utgångspunkter samt principer för samverkan på olika
nivåer.

Beskrivning av huvudöverenskommelsen

Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län
(förkortad HÖK). Styrgrupp för arbetet har varit Tjänstemannastyrgruppen
Sammanhållen vård och omsorg. Storsthlms styrelse beslutade 2021-10-14 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen.
Förslaget till huvudöverenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt och
samverkansformer som hittills fungerat väl, och ska samtidigt ge förutsättningar för
fortsatt dialog, utveckling och förändring av samverkan.
Arbetet grundar sig på en gemensam förstudie som genomfördes år 2018 (länk till
förstudien samt bilagor). Sakkunskap inhämtades från tjänstemän, jurister, ekonomer,
kommunikatörer och e-strateger från kommun och region.
Kommunerna i länet har under våren år 2021 getts möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till överenskommelse genom en tjänstemannaremiss. Synpunkter har även
inhämtats från tjänstepersoner inom i Region Stockholm.
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Förslaget till huvudöverenskommelse 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.

Riktlinje

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. Arbetet med riktlinjen pågår och kommunerna i länet kommer att
involveras i framtagandet. Riktlinjen kommer sedan att fastställas av
tjänstemannastyrguppen Sammanhållen vård och omsorg i februari år 2022.

Samordnande funktion i den lokala samverkan
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse, respektive
part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan i kommunen (och
stadsdelarna i Stockholm stad).

Kommunens samordnande funktion

Kommunens samordnande funktion ska, enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse
vara en länk för samverkansaktörer in till kommunens berörda verksamheter, inklusive
utförarverksamhet i privat regi.
Den kommunala samordnande funktionen förväntas:
•
•
•

vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring vårdoch 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 funktionen bör ha:
•
•

god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag,
kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och
omsorg.

Beroende på till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen
utser fler än en person till funktionen samordnande funktion för att täcka in alla
socialtjänstens verksamhetsområden.
Den kommunala samordnande funktionens roll kan komma att utvecklas över tid, och
kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala samverkan.
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Samordnande vårdcentral
Det finns redan idag ett uppdrag för vårdcentralerna i den lokala samverkan.
Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdel i Stockholm stad, ska tillsammans utse en
samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen regionens regi eller i
privat regi. Uppdraget är bland annat att organisera och sammankalla till lokala
samverkansmöten. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har också uppdragits att
stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna.
Uppdraget är formulerar enligt nedan i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet
från och med 1 februari 2021.
”Husläkarmottagningarna i varje kommun/stadsdel ska gemensamt utse en
husläkarmottagning som, på strukturell nivå, ska ansvara för samordningen av
samverkan mellan vård- och omsorgsgivare som invånarna i kommunen/stadsdelen
vänder sig till. Den husläkarmottagning som har blivit utsedd ska rapportera detta till
HSF senast den 30 april. I de fall vårdgivarna i en kommun/stadsdel inte utser en
mottagning kommer HSF att utse vilken mottagning som ska vara ansvarig.
Att samordna samverkan på strukturell nivå innebär att organisera och sammankalla
till nätverksmöten med vård- och omsorgsgivarna i området samt arbeta för ett högt
deltagande i den samverkan där vården bör vara representerad.
Samordningen ska gälla patientgrupper och processer som rör flera vård- och
omsorgsgivare och där samverkan förbättrar för patienterna. I samordningsansvaret
ingår även att säkerställa att ansvarsområdena inom Närområdesplanen är fördelade
och planen är aktuell. Samordnande husläkarmottagning har också särskilt ansvar för
samordning vid behov av krisstöd till befolkningen vid allvarlig händelse.
Husläkarmottagningar ska delta i den strukturella samverkan med vård- och
omsorgsgivare i området. Varje husläkarmottagning ansvarar för samverkan kring den
enskilde patienten.”
Länk till förfrågningsunderlaget.

Organisering av den lokala samverkan
Parterna måste själva forma hur den lokala samverkan ska bedrivas på bästa sätt, samt
utifrån hur samverkan redan bedrivs. Det gäller även vilka aktörer och funktioner som
ingår i samverkan. Den lokala samverkan motsätter inte att det finns ytterligare forum
och grupperingar för lokal samverkan, och det är viktigt att bibehålla redan fungerande
samverkan.
Om parterna inte kommer överens om annat så är det den samordnande vårdcentralen
som har i sitt uppdrag att ansvara för att sammankalla till samverkan.

Frågor och svarsmöte

Storsthlm bjuder tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in kommunerna
för ett digitalt möte för frågor och svar om förslaget till huvudöverenskommelse samt
förslaget till riktlinjen.
Datum: 2021-11-09
Tid: 15:00 – 16:00
Anmälan till mötet sker till hakan.wramner@storsthlm.se
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Ärendegång för rekommendationen
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tidigast 1 juli år 2022, eller efter att samtliga
parter har beslutat att anta överenskommelsen.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast 30 juni år 2022 med epost till registrator@storsthlm.se

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare Håkan Wramner,
hakan.wramner@storsthlm.

Med vänlig hälsning

Mats Gerdau
Förbundsordförande Storsthlm

Johan von Sydow
Förbundsdirektör Storsthlm
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