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Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet:
Synpunktsrundan är avslutad 
– i november tar beslutsprocessen vid

När synpunktsinlämningen avsluta-
des den 10 september fanns ett ge-
diget antal synpunkter att gå igenom. 
Arbetsorganisationen för översynen 
riktar ett stort tack till alla som tagit 
sig tid att svara, trots pressad tidsram 
under semestermånaderna.

Gemensamt ansvar för individen 
Den politiska styrgruppen har i pro-
cessen med översynen av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet gjort ett vägval. Uti-
från den politiska viljeinriktningen sät-
ter avtalet fokus på individens behov 
framför alltför skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden.
 Flertalet av synpunkterna i den 
här delen gällde ett önskat förtydli-
gande kring huvudmännens ansvar-
sområden samt en mer detaljerad 
gränsdragning.
 Justeringar har, där det varit möjligt, 
gjorts i ett flertal avsnitt där texter 
omarbetats för att öka tydligheten.
 I övrigt anser majoriteten av 
synpunktslämnarna att utkastet 

som helhet är tydligt, överskådligt, 
genomarbetat med en bra inriktning 
och en mer jämlik fördelning mellan 
huvudmännen. 
 Samtliga synpunkter finns publi-
cerade här. (Länk)

Positivt med en värdegrund
Tillsammans med utkastet i juni pre-
senterades en sammanfattning av 
nyheterna i avtalet. En av nyheterna 
har fått övervägande positiv respons; 
rubriken Gemensam värdegrund.
 “Plus för hela avsnittet samt att 
den enskildes inflytande är tydligt” 
och “Bra med en värdegrund och att 
vi lyfter fram att det är ett gemen-
samt åtagande”, löd några av syn-
punkterna.
 
Visuell profil
De rent visuella förändringarna av 
avtalet har fått uppmärksamhet. 
“Bättre struktur och överblick”, tycker 
många, “Att samtliga kommuners va-
pensköldar finns med ihop med VGR 

och VästKoms logotyper symbolis-
erar att vi äger avtalet gemensamt”, 
säger andra. “Lättläst” och med en 
“tilltalande layout” menar många.
 Några synpunkter har inkommit 
gällande att dokumentet upplevs 
rörigt samt önskas det en bättre an-
passning för utskift. Dessa synpunkter 
tas hänsyn till i den slutliga versionen.

Överenskommelsen 
Parallellt med huvudavtalet skickades 
även underavtalet Överenskommelse 
kring personer med psykisk funktion-
snedsättning och personer med miss-
bruk ut för synpunktsrunda. Frågan 
om hantering av placering i HVB-hem  
har varit en kärnfråga i arbetsgrup-
pen och även den fråga som många 
lämnat synpunkter kring. Nu föreslås 
därför en gemensam uppföljning som 
kan ge ökad kunskap framöver.
 I november påbörjas besluts- 
processen hos 50 parter, både för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet samt öve-
renskommelsen.

Sedan före sommaren har avtalsutkastet till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal varit  
ute på synpunktsrunda hos 68 instanser och över 60 har inkommit med svar.  
Samtliga inkomna synpunkter processades i översynens arbetsorganisation  
under september månad och nu har den politiska styrgruppen godkänt ett justerat 
avtalsförslag. I slutet av november påbörjas därmed beslutsprocessen hos 50 parter.
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31 mars/1 april
Dagens avtal  
slutar gälla och  
det nya avtalet 
träder i kraft.

2015 2016 2017

Januari-februari
Fyra arbetsgrupper  
arbetar utefter  
sina deluppdrag.

Oktober/November
Två processledare 
tillsätts. En för VGR och 
en för VGK.

November
Nuvarande avtal  
förlängs med ett år,  
till den 31 mars 2017.

Juni-sept
Avtalsutkast ute på 
synpunktsrunda hos 
samtliga 50 parter.

September
Justeringar. 
Ev. överläggningar 
och dialog.

Dialog och kommunikation med parterna via arbetsorganisationen, VästKom och Koncernstab hälso- och sjukvård

Dec 2016 - mars 2017
Ställningstagande i politiskt samråd  
med rekommendation till parterna.  
Beslutsprocess hos 50 parter.

Im
plem

enteringNovember
Beslutsprocessen  
startar.

Avtal som reglerar  
hälso- och sjukvårdsansvaret  mellan Västra Götalandsregionen  och kommunerna i Västra Götaland

Gäller från och med 1 april 2017

Hälso- och  
sjukvårdsavtalet  
i Västra Götaland
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