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Primärvårdschefer

Gränssnitt för samverkan
köp/byte av tjänster

rå

\J

- tillämpning av ,'tröskelprincipen"

via

Närsjukvården bygger på funktionellt, ibland gränsöverskridande, samarbete mellan
olika kompetenser för bästa tillgodoseende av patientens/vårdtagarens behov. Utifrån
diskussioner om tillämpning av'tröskelprincipen" som finns definierad i den s.k.
Gränssnittsöverenskommelsen mellan kommunerna och Region skåne gav
dåvarande Samordningsgruppen 2005-09-06
!öljande uppdråg åt en arbätsgrupp med
representanter från kommunema och Region Skåne:
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Kartlägga om tjänsteköp-/byte behövs utifrån brukarens perspektiv.
ldentifiera grupper/områden med mycket insatser.
Utveckla formalia kring eventuella bestållningar.
ufueckla eventuella former för generella bestållningar och vem som kan
beställa.

Arbetsgruppen har gjorten karilåggning i fyra distrikt i Malmö, Hetsingborg och ystad
om i vilken utstriickning kommunens personalgör hembesök hos vårätagäre som
reg ion en bedöms h a
.ansvar fö r enligt gränssnittsöverenskommelsen. Oli-f a tolkning
och tillämpning har diskuterats ingående i arbetsgruppen, för att komma fram till ett
gemensamt ställningstagande om grånsdragning och dårmed tiltämpning.
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Gruppen har också gjort en kartläggning av i vilken utsträckning avtal finns om
tjänsteköp mellan kommun och primärvård. De lokala avtal som finns idag har
undertecknats av verksamhetschefer, förvaltningschefer och/eller medicinäkt
ansvariga sjuksköterskor. Avtalen omfattar dels tjänsteköp och dels samverkan och
samfinansiering med olika utformning.
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Arbetet har nu slutforts och redovisas i bilagd rapport. Vi rekommenderar
kommunerna och berörda verksamheter inom Region Skåne att använda sig av
förslagen i rapporten vid tillärnpning av överenskommelsen Gränssnitt för sämverkan.
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