
 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 73 – 76 
 

Tid:  2017-11-10, 13.00–15.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Regionens hus, Husargatan 4 i Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Gunnar Pettersson, Anna-Carin 

Magnusson, Marie Johansson, Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, 

Kristine Hästmark, Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Linda Danielsson, 

Annelie Hägg, Ulla Gradeen (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Ulrika Stefansson 

 

 

§ 73  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 74 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Linda Danielsson. 

 

§ 75 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 
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§ 76 Beslut avseende överenskommelse om samverkan för 

trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att arbeta 

vidare med justering av överenskommelsen om samverkan för trygg och 

säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, enligt PKS 

diskussion. Efter omarbetning av överenskommelsen hanteras ärendet för 

beslut av PKS den 7 december 2017.  

 

Information 

Ulrika Stefansson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

projektet Trygg och säker vård och omsorg samt om förslaget till 

överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Jönköpings län.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende vilka delar 

som behöver justeras och utvecklas i förslaget till överenskommelse om 

samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Jönköpings län, enligt nedanstående punkter: 

 Syftet med överenskommelsen behöver kompletteras med 

primärvårdens samordnande roll. 

 Reko ska, vid behov, lyfta händelser av olika tolkningar till politiken.   

 Tydliggörande behöver ske i överenskommelsen att patienter i sluten 

psykiatrisk vård kommer att omfattas av överenskommelsen från och 

med den 1 januari 2019. 
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 Simulering behöver snarast genomföras på kommunnivå avseende 

följande snittdagar: 2 och 7 dagar kontra 3 dagar.  

 Jönköpings län följer Socialstyrelsens rekommendation avseende pris 

per dag. 

 Avstämning om betalningsansvaret följs upp månadsvis. Den 

ekonomiska delen utvärderas efter ett år. 

 Samtliga handlingar som det finns hänvisning till i överenskommelsen 

ska finnas med i handlingen och vara klara innan ärendet hanteras för 

beslut. 

 Med anledning av att det föreligger svårigheter att hinna hantera 

ärendet för beslut i samtliga av länets kommuner innan årsskiftet 

2017/2018 bör befintlig betalningsansvarslag gälla fram till dess att 

överenskommelsen för Jönköpings län träder i kraft. Ambitionen är att 

överenskommelsen ska träda i kraft den 1 mars 2018.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2017-12-07 

 

 

Andreas Sturesson   Linda Danielsson 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2017-11-10 har 2017-12-07  anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


