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Yttrande över promemoria med förslag om ändrade
övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106),
dnr S2017/01662/FS
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraplyorganisation
för funktionshindersorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra
medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla
områden i samhället. Vi representerar 31 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda
medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

HSO Stockholms stad delar i huvudsak Stockholms socialförvaltnings åsikter. Vi ser i
grunden positivt på en översyn av reglerna för överföring av patienter från slutna vårdenheter
inom landstinget till boende eller andra enheter med Stockholms stad som huvudman.
Förändringarna måste dock ske i varsam takt.
Vi är inte övertygade om att en uppsnabbning av de somatiska och psykiatriska
vårdprocesserna är av godo för patienterna. Det finns risk att det nya systemet leder till
försämringar för den enskilde, då det innebär färre fristdagar, flera agerande instanser och
kraven på tillförlitlig diagnos som kan kommuniceras till alla parter redan under det första
dygnet.
Att ge primärvården en styrande roll i processen ställer ytterligare krav på en redan hårt
belastad primärvård. Man ska i de här fallen reagera mycket snabbt och med tillräckligt
kvalificerade resurser. Inom psykiatrin, som ju är mest i fokus i ändringen av
övergångsbestämmelserna, har man dessutom öppenvårdspsykiatrin som en intressent i
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pusslet kring patienten. Vi tänker också på svårigheterna att ställa en adekvat diagnos under
det första dygnet – både när det gäller somatisk och psykiatrisk sjukdom.
Även om socialförvaltningen har lyckats hålla sig inom fristen tre dygn hittills med de nu
gällande reglerna om fem dagars frist, kan förutsättningarna med det nya systemet bli så pass
komplicerade att det knappast är jämförbart med situationen tidigare. Vi befarar att det
forcerade överförandet mellan den somatiska och psykiatriska sjukvården kommer att leda till
stora problem för patienterna/brukarna. Ett tydligt system, tekniskt och administrativt samt
ansvarsmässigt, måste hinna byggas upp innan vi kan acceptera tanken på att tillämpa det nya
regelsystemet – oavsett om delar av det senareläggs till efter januari 2018 eller inte.
En utveckling av systemet för överförande mellan landstinget och kommunen bör enligt vår
mening bygga på att Stockholms stad kräver ett särskilt avtal med landstinget. Tio procent av
Sveriges befolkning bor på en begränsad yta med ett antal akutsjukhus och
slutenvårdsinstanser för psykiatri. Det råder komplicerade ansvarsförhållanden till
öppenvårdsinstanser inom psykiatrin och primärvården, med i princip fritt vårdval. Dessutom
är vissa enheter privata medan andra drivs i offentlig regi.
Detta är en mycket viktig fråga för berörda patient-/brukarorganisationer. Samverkan mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna inom landstingsområdet ställer stora krav på
samtliga aktörer. Företrädare för brukarorganisationerna måste få vara med tillräckligt tidigt i
processen med att utforma nya regler och rutiner. Målet måste vara att ge en bra vårdsituation
för patienterna/brukarna.
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