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Avsiktsförklaring avseende samarbete Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning (SLL), genom SLL Styrning och
ekonomi - Region Gotland, genom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen Gotland (HSF-Gotland)
Stockholm — Gotland ingår i samma sjukvårdsregion med ett mångårigt
samarbete inom hälso- och sjukvård. Denna avsiktsförklaring reglerar
samarbetet mellan SLL — Region Gotland.
Ett antal punkter är överenskomna mellan parterna:
•

Region Gotland samverkar med vårdgivare inom Stockholms läns
landsting.
Vårdgivare inom SLL ska samverka med Region Gotland. SLL bistår
med att initiera och vid behov stödja Region Gotlands dialog mellan
angivna vårdgivare och utifrån Region Gotlands behov. Region
Gotland bär ansvaret att fördjupa och utveckla dialogen med berörda
vårdgivare och att föra dialogen avseende sjukvård och sjukvårdsnära
tjänster såsom exempelvis laboratoriemedicin och konsultinsatser med
SLL:s vårdgivare. Med vårdgivare inom Stockholms läns landsting
avses främst Södertälje sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset,
Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus AB samt psykiatrisk vård
inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

•

SLL stödjer Region Gotlands hållning att samarbete med ovan angivna
vårdgivare förs utifrån tanken om att vårda patienten gemensamt
genom fördelning av ansvar inom processerna. Liksom att möjligheten
till distansoberende vård ska beaktas och uppmuntras. Utgångspunkten
är patienten och effektivt användande av resurser.

•

Priser för utförda tjänster fastställs i samverkansnämnden Stockholm Gotland. Målsättningen är att Region Gotland ska erbjudas priser som
motsvarar vad hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns
landsting skulle erbjudas för motsvarande vårdtjänst.

Båda parter bär ansvar att kontinuerligt informera om övergripande
och strukturella frågor och förändringar som är av betydelse för den
andre parten.
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•

SLL prövar, vid planering av vård, möjligheten och för dialog med
Region Gotland om förläggning av vård på Gotland.

•

För att bevaka och utveckla samarbetet avser parterna att ha
avstämningsmöten två gånger per år.

Kontaktperson för HSF-Gotland

Kontaktperson för SLL

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anders Olsson
SLL Styrning och ekonomi
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