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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Region Skånes fullmäktige fastställde i april 2016 en överenskommelse mellan regionen och 
de skånska kommunerna om ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i 
Skåne. Samtliga skånska kommuner har sedermera undertecknat avtalet.   

 
Avtalet innehåller en utvecklingsplan för gemensam teambaserad hemsjukvård i hela Skåne. 
Sjuksköterska från kommun och läkare från Region Skåne ska vara tillgänglig dygnet runt på 
telefon, kunna göra planerade besök inom en vecka och akuta besök inom två timmar. Med 
avtalet ska kommunerna och Region Skåne också bli bättre på att tillsammans tidigt upptäcka 
och hjälpa personer som riskerar att utveckla ett långvarigt behov av mycket vård.  

 
En politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner har lett 
arbetet med att utforma avtalets innehåll. Det nya avtalet utgår i större utsträckning än tidigare 
från vårdtagarens behov för att skapa en tryggare och mer sammanhållen vård för den 
enskilde. Avtalets syfte är att samtidigt skapa förutsättningar för en ambitionshöjning, både när 
det gäller kvalitet och resurseffektivitet. 
 
De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har beslutat att delta i den samgranskning 
av vårdavtalet som styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne har bjudit in till.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunen bedriver ett effektivt och ändamålsenligt 
arbete med implementeringen av vårdavtalet som skapar förutsättningar för att uppnå de mål 
och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring.   
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Hur bidrar Region Skåne till samverkan med kommunen för att implementera avtalet? 
 Vilka effekter kan påvisas för patienterna som kan härledas till den nya samverkan och 

hur följs dessa upp?  
 Vilka samhällsekonomiska besparingar kan påvisas i nuläget som ett resultat av 

samverkan och hur följs dessa upp?  
 Hur har kostnadsfördelningen som är hänförlig till avtalet reglerats mellan parterna och 

hur hanteras dessa i praktiken i kommunen?   
 Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen med anledning av avtalet 

tydlig och fungerande i praktiken?  
 Vilka beslut och åtgärder har det tagits i kommunen för att hantera de nya 

ansvarsområden som avtalet anger? 
 

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett 
med socialchef samt områdeschef (verksamhetschef HSL) och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS). De intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 
Granskningen är genomförd maj 2018 – juni 2018. 
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1.4. Revisionskriterier 

 Kommunallagen 

 Hälso- och sjukvårdslagen 

 Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 

 Kommunala riktlinjer etc. 

 

1.5. Om hälso- och sjukvårdsavtalet1 

Det nya avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 
Skåne trädde i kraft 1 september 2016. Från och med den 1 januari 2020 gäller 18 månaders 
uppsägningstid. Avtalet har senare kompletterats med ”Överenskommelse mellan Region 
Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård”. Denna överenskommelse är daterad 24 november 2017. Överenskommelsen om 
samverkan vid utskrivning tillkom med hänsyn till den lagändring som trädde i kraft 1 januari 
2018 rörande utskrivning från slutenvården (Lag [2017:612] om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård). 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet syftar till att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de 
personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och 
kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Avtalet innebär, förutom 
grundöverenskommelsen, ett gemensamt utvecklingsåtagande med syftet att höja kvaliteten 
för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras. Detta 
utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan 
utföras i hemmiljö. 
 
Insatser som bedrivs i enlighet med avtalet förväntas ge bättre möjligheter att möta det 
ökade vårdbehov som följer av den demografiska utvecklingen. 
 
Avtalet består av ett grundavtal och en utvecklingsplan med reglering av hur samverkan ska 
organiseras och kostnader fördelas. 

Grundavtal 

Grundavtalet reglerar bland annat följande: 

 Kommunernas respektive Region Skånes åtagande och hälso- och sjukvårdsansvar 

 Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

 Gemensam vårdplanering 

 Rehabilitering och habilitering 

 Åtagande kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Hjälpmedel  

 Palliativ vård – Vård i livets slutskede 

Utvecklingsplan 

I utvecklingsplanen fokuseras följande områden: 

                                                
1 I rapporten benämnt vårdavtalet eller avtalet.  
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 Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 

 Utveckling av insatser och samverkansformer för tidvis sviktande 

 Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 

 Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering 

Organisation 

I organisationsavsnittet beskrivs former för centralt Samverkansorgan samt för delregionala 
samverkansorgan. 

Parternas åtaganden och ekonomi 

Respektive parter ansvarar för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom 
respektive ansvarsområde. 
Det nya arbetssättet bygger på ett utvecklat samarbete mellan respektive kommun och 
Region Skåne, där respektive part svarar för finansieringen av sitt lagstadgade uppdrag 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen och enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
I Hälso- och sjukvårdsavtalet uttrycks att parterna genom att skapa nya gemensamma 
vårdformer, och samtidigt öka de förebyggande insatserna för riskgrupper, kan effektivisera 
resursanvändningen och begränsa kostnadsutvecklingen. 

Uppföljning av avtalet 

Måluppfyllelsen av grundöverenskommelsen liksom framsteg och effekter i 
utvecklingsprocessen ska följas löpande genom en gemensam uppföljningsplan som 
underlag för årlig utvärdering av utvecklingsarbetet och eventuellt nödvändiga korrigeringar.  
Utvecklingen förutsätter att ekonomistyrning och ersättningsystem hos parterna utformas så 
att de stöder syftet med avtalet samt utvecklingen av ett samlat omhändertagande av de 
mest sjuka. 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Från årsskiftet gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Denna lag ersätter den tidigare lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård. 
 
Lagen har som syfte att främja ett både säkrare och snabbare patientflöde. Om inte annat 
avtalats inträder kommunens betalningsansvar tre dagar efter det att en underrättelse om att 
patient är utskrivningsklar sänts till berörda parter2. Detta gäller såväl somatisk som 
psykiatrisk vård. Enligt den tidigare betalningsansvarslagen inträffade kommunens 
betalningsansvar efter fem dagar för somatiska patienter och 30 dagar för patienter som 
vårdats på psykiatrisk slutenvårdsplats. 
 
Den nya lagen tydliggör samtidigt ett antal krav som huvudmännen, inte minst Region 
Skåne, ska leva upp till. Bland annat ska, enligt lagen, en fast vårdkontakt för patienten utses 
i den öppna vården. En samordnad individuell planering ska genomföras för patienter som 
efter utskrivningen behöver insatser från både landsting och kommun vilket normalt kommer 

                                                
2 Om en underrättelse skickas efter klockan 12.00 inträder kommunens betalningsansvar fyra dagar 
efter att underrättelsen har skickats. 
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att inkludera medverkan från primärvård eller annan regionfinansierad öppen vård. Om 
dessa åtgärder fallerar inträffar inte kommunens betalningsansvar.  
 
Enligt den överenskommelse som träffats mellan Region Skåne och kommunerna kommer, 
vad beträffar somatiken, perioden från januari till och med mars att utgöra en 
övergångsperiod. Från och med april och till och med mars 2019 inträder kommunens 
betalningsansvar när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar 
överskrider 2,80 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad. En separat 
överenskommelse om vad som gäller i samband med utskrivning från sluten psykiatrisk 
hälso- och sjukvård efter 2018-12-31 ska tas fram under våren 2018. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Kommunens hantering av hälso- och sjukvårdsavtalet 

I detta avsnitt återfinns en beskrivning av hur Ystads kommun övergripande har hanterat 
hälso- och sjukvårdsavtalet samt hur ansvar och roller inom kommunen fördelats. I avsnittet 
redogörs för iakttagelser kopplade till revisionsfrågorna:  
 

 ”Vilka beslut och åtgärder har det tagits i kommunen för att hantera de nya 
ansvarsområden som Hälso- och sjukvårdsavtalet anger?” 

 ”Vilka effekter kan påvisas för patienterna som kan härledas till den nya samverkan 
och hur följs dessa upp?” 

 ”Vilka samhällsekonomiska besparingar kan påvisas i nuläget som ett resultat av 
samverkan och hur följs dessa upp?” 

2.1.1. Ansvar och roller  

Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och 
vad som i lag och förordning och övriga tillämpliga bestämmelser sägs om socialnämnd. 
Socialnämnden ska därutöver ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvaret 
för implementering och arbete enligt avtalet ligger sålunda inom socialnämnden och 
nämndens förvaltning social omsorg.  
 
Förvaltningschefen är högst ansvarig i nämndens förvaltningsorganisation och deltar i 
tjänstemannaberedningen i Sydöstra Skåne samt i den delregionala samverkan i samma 
område tillsammans med företrädare för socialnämnden. Områdeschef (verksamhetschef 
HSL), medicinskt ansvarig sjuksköterska samt representanter från äldreomsorgen deltar på 
olika sätt i samverkan med regionen på lokal nivå. Det har såvitt framkommit inte beslutats 
om att utse någon tjänsteperson med särskilt ansvar för implementering av avtalet. 
Ansvarsfördelningen följer därmed de ansvarsområden som berörda chefer och 
tjänstepersoner har i verksamheten.  

2.1.2. Beslut och åtgärder i kommunen avseende avtalet 

I maj 2016 behandlade socialnämnden förslaget till vårdavtal och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att anta avtalet. Frågan behandlades sedan av kommunstyrelsen i 
augusti 2016 och den 15 september samma år beslutade kommunfullmäktige att anta 
avtalet. Därutöver har det inte fattats några beslut i nämnd, styrelse eller fullmäktige med 
anledning av avtalet.  
 
Det har inte fattats beslut om några mål eller strategier i kommunen kopplat till vårdavtalet 
och det har inte fattats några andra formella beslut med anledning av avtalet. En problematik 
ur kommunens perspektiv är att sättet att organisera arbetet blir avhängigt primärvården där 
det enligt kommunens företrädare inte finns någon tydlig motpart som kommunen kan 
samarbeta med.  
 
Det som har gjorts från kommunens sida är att diskutera möjliga organisatoriska lösningar för 
en väg in. Kommunen hade redan innan avtalet trädde i kraft personal i sin HSL-organisation 
som samarbetade med läkare från vårdcentralerna. Därmed har avtalet inte inneburit så stor 
förändring. Den stora förändringen för kommunen har snarare varit den nya lagen om 
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samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som hittills har påverkat mer än 
avtalet.   
 
Kommunen har försökt att kartlägga det potentiella antalet berörda patienter vilket försvårats 
av att det inte funnits någon fungerande dialog med primärvården och av svårigheter med 
läkarbemanningen. När det gäller mobila team fanns det något liknande redan före avtalet då 
två vårdcentraler hade läkare som enbart arbetade med hemsjukvård.  
 
Det beskrivs som svårt att hantera samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
enligt den nya lagen även om situationen har förbättrats något. Kommunen har arbetat för att 
få igång en lokal samverkansgrupp där primärvården medverkar men det har varit 
problematiskt att få in slutenvården. Det genomfördes möten före årsskiftet men sedan dess 
har inte slutenvården medverkat. Nu är det planerat ett möte, initierat av sjukvården, som 
ska äga rum före sommaren. Kommunföreträdarna upplever situationen som rörig och har 
uppfattning att sjukvårdens företrädare också gör det. En fråga som har diskuterats är var de 
samordnade individuella planera ska göras, på sjukhuset eller hemma hos patienten. Från 
kommunens sida ses arbetet som en lärandeprocess där det gäller att inte kritisera 
organisationer som eventuellt skulle göra fel. Det är områdeschefen i kommunen som är 
sammankallande till mötena med primärvården.  
 
Den 6 december 2017 beslutade socialnämnden att tillstyrka att kommunstyrelsen skulle 
godkänna förslaget till överenskommelse med Region Skåne avseende lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunstyrelsens godkände den upprättade 
överenskommelsen den 24 januari 2018. 

2.1.3. Uppföljning, effekter och resultat 

Det sker ingen särskild uppföljning av kostnader inom ramen för vårdavtalet och det beskrivs 
som svårt att följa sådana kostnader specifikt. Det har pratats om kostnader inom 
hemtjänsten i form av dubbelbemanning men uppfattningen är att det är svårt att veta om 
sådana kostnader har koppling till avtalet. Det görs ingen uppföljning av och saknas därför 
uppgifter om effekter och resultat, och det finns inte heller några uppgifter om eventuella 
samhällsekonomiska besparingar.  
 
Enligt vad som framkommer har förvaltningschefen lämnat muntlig information till 
socialnämnden och kommunstyrelsen om hur arbetet med avtalet fortlöper. Det har inte 
fattas några särskilda beslut med anledning av återrapporteringen. Av socialnämndens 
protokoll 2017 och januari-maj 2018 framgår inte att det har lämnats någon information om 
arbetet med avtalet.  
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2.2. Samspelet med Region Skåne 

I detta avsnitt redogörs för iakttagelser som rör kommunens samspel med Region Skåne. De 
revisionsfrågor som är aktuella är: 
 

 Hur bidrar Region Skåne till samverkan med kommunen för att implementera Hälso- 
och sjukvårdsavtalet? 

 Hur har kostnadsfördelningen som är hänförlig till Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerats 
mellan parterna och hur hanteras dessa i praktiken i kommunen? 

 Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen med anledning av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet tydlig och fungerande i praktiken? 

 

2.2.1. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen 

Kommunföreträdarna uppger att det är tydligt hur ansvarsfördelningen i grundavtalet ser ut i 
relation till enskilda vårdtagare och patienter. Däremot finns det en upplevd otydlighet i 
kommunen när det gäller de olika samverkansorganen och vem som ansvarar för vad i 
samverkan. Det finns en uppfattning om att informationen från de olika samverkansorganen 
är otillräcklig och att utkomsten från möten är oklar. En konkret fråga som lyfts är vård i 
hemmet och möjligheterna att i samband med det ge läkemedel, exempelvis antibiotika som 
är ett slutenvårdspreparat. Hur det ska lösas är i dagsläget oklart. 
 
Även när det gäller utvecklingsplanen finns det oklarheter kring vem som ska göra vad. Detta 
beror också på att den lokala samverkan med primärvården, som ses som det viktigaste, inte 
har kommit igång ordentligt.  
 
 

2.2.2. Region Skånes bidrag för implementering av Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Det lades mycket resurser på möten och förberedelser i framtagandet av avtalet. Men 
samverkan har försvårats av att det skett förändringar i regionens organisation vilket har gjort 
att det varit svårt att hitta rätt personer att samverka med. Det har varit flera byten av 
personer i samverkansgrupperna.  
 
Läkarvården kopplat till den kommunala hälso- och sjukvården utgår från två vårdcentraler 
som täcker ungefär halva kommunens befolkning var. Vårdcentralerna har 2-3 läkare som 
enbart arbetar med hemsjukvårdspatienter. Dessa läkare ska vara tillgängliga för 
hemsjukvården och besöka boenden, göra hembesök och delta i samordnad vårdplanering. 
Läkarstödet upplevs ha fungerat väl under flera år.  
 
Det har inte genomförts några särskilda stöd- och utbildningsinsatser för kommunens 
personal i relation till vårdavtalet.  
 
Utvecklingen av teambaserad vårdform för de mest sjuka i kommunen omfattar 
sjuksköterska och läkare. Kompetensmässigt är det inte några problem utan svårigheterna 
handlar om att resurserna ska kunna användas i teamarbetet. Vid behov kopplas 
fysioterapeut och arbetsterapeut in men det kan vara svårt att skapa stabila team då dessa 
även behöver fördela sin tid på andra ärenden. Från kommunens sida ser man att det ibland 
även skulle behövas en dietist. Sammantaget ser kommunens företrädare att det kan komma 
att bli svårt att nå intentionerna med den teambaserade vårdformen. Statistik från 
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koncernkontoret i Region Skåne visar att det i april 2018 var 304 personer inskrivna/listade i 
mobilt vårdteam i Ystads kommun.  
 
Utöver de olika samverkansgrupperna samt arbetet med en väg in och läkartillgänglighet till 
kl. 18 (är i praktiken kl. 17) har kommunens företrädare inte tagit del av några generella 
aktiviteter från regionens sida som konkret har berört kommunen.  
 
Sammanfattningsvis är uppfattningen från kommunens sida att förutsättningarna för att nå 
intentionerna i avtalet till stor del är avhängigt möjligheterna att få till stånd fungerande 
samverkan på lokal nivå med primärvård och slutenvård.  
 
När det gäller det fortsatta arbete med implementering ser kommunens företrädare att det 
hade behövts en tydligare tidplan för när de olika delarna ska hanteras och vilka 
prioriteringar som ska göras. Det finns en uppfattning om att det lades mycket resurser på att 
förbereda inför avtalet och att det blev lite långdraget med många möten och att det nu hade 
behövts mer stöd i implementeringsarbetet.  
 

2.2.3. Kostnadsfördelningen 

Det har ännu inte behövt hanteras någon kostnadsfördelning i praktiken i kommunen. Avtalet 
uppfattas som tydligt när det gäller kostnadsfördelningen då det följer parternas respektive 
ansvarsområden. I nuläget ser de intervjuade kommunföreträdarna inte några risker för 
större kostnadsökningar på grund av avtalet. Möjligen kan det bli en kostnadsökning inom 
hemtjänsten där det kan komma att krävas mer omvårdnad, men det har inte gjorts någon 
konsekvensanalys i ekonomiska termer. Den demografiska utvecklingen i kommunen 
bedöms få större betydelse under de kommande åren än eventuella konsekvenser av 
vårdavtalet.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

10 

3. Slutsatser och bedömningar 

3.1. Bedömning avseende enskilda revisionsfrågor 

3.1.1. Hur bidrar Region Skåne till samverkan med kommunen för att implementera 
Hälso- och sjukvårdsavtalet? 

Genom deltagande i regional och lokal samverkan. Det har dock funnits svårigheter 
att få till stånd samverkan med sjukvården på lokal nivå.  

3.1.2. Vilka effekter kan påvisas för patienterna som kan härledas till den nya 
samverkan och hur följs dessa upp? 

Det kan hittills inte påvisas några effekter för patienterna, och sker ingen uppföljning i 
det avseendet.   

3.1.3. Vilka samhällsekonomiska besparingar kan påvisas i nuläget som ett resultat 
av samverkan och hur följs dessa upp? 

Det kan hittills inte påvisas några samhällsekonomiska besparingar, och sker ingen 
uppföljning i det avseendet. 

3.1.4. Hur har kostnadsfördelningen som är hänförlig till Hälso- och sjukvårdsavtalet 
reglerats mellan parterna och hur hanteras dessa i praktiken i kommunen? 

Det har inte skett någon reglering utöver avtalet och det har ännu inte behövt 
hanteras några sådana frågor i praktiken.  

3.1.5. Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen med anledning av 
Hälso- och sjukvårdsavtalet tydlig och fungerande i praktiken? 

Ja, i huvudsak. Det är inte ansvarsfördelningen i sig som är problematisk utan 
förutsättningarna för att på lokal nivå få till stånd en fungerande samverkan.  

3.1.6. Vilka beslut och åtgärder har det tagits i kommunen för att hantera de nya 
ansvarsområden som Hälso- och sjukvårdsavtalet anger? 

 
Det har inte fattats några beslut i socialnämnden, kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige utöver att anta vårdavtalet. Det har inte heller fattats några 
särskilda beslut i förvaltningsorganisationen. Tjänstemän i förvaltningen deltar i 
samverkan på regional och lokal nivå. Medarbetare deltar också i den teambaserade 
vårdformen.  
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3.2. Samlad bedömning av övergripande revisionsfråga 

 
Kommunen har inte fattat beslut om några mål eller strategier kopplade till avtalets 
intentioner och vår bedömning är att implementeringsarbetet hade kunnat bedrivas med lite 
högre grad av systematik. Samtidigt ser vi att möjligheterna för kommunen att implementera 
avtalet i stor grad påverkas av hur regionen agerar. Att det saknats kontinuitet i 
samverkansgrupper och att den lokala samverkan inte fungerat fullt ut har betydelse för 
kommunens arbete. Det är också tydligt att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård hittills har haft större betydelse än avtalet.  
 
Vi bedömer att organisering och ansvarsfördelning inom kommunen är tydlig. Det ser dock ut 
att finnas behov av tydligare informationsöverföring mellan kommunens representanter i de 
olika samverkansorganen. Det hade också gynnat arbetet om det fanns en tydligare tidplan 
för implementering av olika delar, samtidigt som även det kräver fungerande samverkan med 
regionen på lokal nivå.  
 
Med tanke på avtalets intentioner och innehåll vore det rimligt för nämnden att följa upp 
arbetet på ett mer systematiskt sätt. Utifrån det beskrivna nuläget har vi förståelse för att det 
så här långt varit svårt att se effekter och samhällsekonomiska besparingar. Vi ser dock att 
det bör ligga i kommunens intresse att på sikt och i någon form göra sådana uppföljningar.  
 
Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 
 Tydliggöra kommunens mål och strategier för hur intentionerna i avtalet ska uppnås. 

 
 På ett mer systematiskt sätt följa upp arbetet med vårdavtalet, och då även följa upp 

effekter för vårdtagare och patienter. 

 

 

Ystad den 20 juni 2018 

 
Per Arvedson    
EY    
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Socialchef 

 Områdeschef 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 

 
 
Dokument: 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Protokoll socialnämnden 
Protokoll kommunstyrelsen 
Protokoll kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


