2018-04-05
Fastställd av:
Vårdsamverkan Västra Götaland
2018-xx-xx

Uppdragshandling: Överenskommelse om omhändertagande av avlidna
1. Bakgrund
Västra Götalandsregionen tog 2015 fram en rapport om sjukhusens bårhus i VGR.
Rapporten innehåller en kartläggning av hur verksamheten vid bårhusen bedrivs,
kapacitet vid de olika sjukhusen och vilka aktörer som nyttjar bårhusen. Vidare beskrivs
ansvarsfördelning mellan kommuner, primärvård och sjukhus.
Rapportens slutsatser var att gemensamma regler och rutiner behöver skapas för VGR:s
sjukhus, primärvård och vårdval inom primärvård samt kommunerna för att få en klar
arbets- och ansvarsfördelning när det gäller de olika åtgärder som behöver vidtas vid ett
dödsfall. Vidare föreslogs att ett regiongemensamt synsätt på att debitera bårhusens
externa avnämare bör tas fram som belyser om och i så fall hur debitering gentemot
vårdcentraler och primärvård ska ske. Slutligen föreslogs en mer omfattande
kartläggning av kapacitet, beläggning och dimensionering av bårhusen vid sjukhusen
inom VGR och ett gemensamt regelverk för bårhusverksamheten i regionen.
Dimensioneringen vid sjukhusen baseras på hur huvudmännen säkerställer tillgången till
bårhusplatser.
Under hösten 2017 uppdaterade Koncernkontoret kapacitet, beläggning och
dimensionering av bårhusen i VGR utifrån rapporten från 2015. Detta gjordes
tillsammans med företrädare för sjukhusen i VGR. Koncernkontoret kan utifrån
uppdateringen konstatera att det finns ett behov att tilsammans med kommunerna i
VGR arbeta med frågan om gemensamma rutiner och regler för bårhusverksamheten.
2. Syfte
Syftet är att;
- Uppnå en jämlik bårhusverksamhet i samarbeta med kommuner och andra aktörer i
Västra Götalandsregionen.
- Skapa en tydligare arbets- och ansvarsfördelning när det gäller åtgärder som ska
vidtas vid dödsfall
- Klargöra betalningsansvar

3. Uppdrag
- Ta fram gemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna inkl. tillgången till
bårhusplatser, debiteringsprinciper och ansvarsfördelning mellan VGR och
kommunerna
- Kartläggning av kapacitet, beläggning och dimensionering
- Undersöka möjligheter för IT-stöd
4. Dokumentation,omvärldsbevakning
- Hos-avtalet
5. Organisation
Uppdragsgivare: Ann Söderström, VGR och Thomas Jungbeck, VästKom.
Arbetsgrupp
- Processledare VGR
- Processledare kommuner i VG
- En person från varje kommunalförbund och en från Göteborgs stad
- 5 representanter för berörda verksamheter i VGR
Det är flera verksamheter hos båda parterna som berörs av hantering av avliden och vid
transport/förvaring till bårhus. En referensgrupp föreslås;
-

Regionutvecklare/strateg Koncernkontoret Hälso- och sjukvård
Sjukhus: minst 2 personer från sjukhus (ansvariga för bårhus), Vårdcentraler (repr för
Närhälsan och privat utförare)
MAS
Verksamhetsansvarig inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
IT-kompetens och ekonomisk kompetens bör knytas till uppdraget både från
kommunsidan och VGR

5. Tidplan för förankring och beslut
Uppdragshandling beslutas
Arbetsgruppen presenterar förslag för VVG
Ev. remiss / inhämtning av synpunkter
Vårdsamverkan VG
SRO
Beslut hos respektive huvudman

juni 2018
okt/nov 2018
jan - febr 2019
mars 2019
april 2019
maj-juni 2019

Göteborg, dag som ovan
För Västra

Götalandsregionen

Ann Söderström,
Koncernledning Hälso- och sjukvård

För VästKom

Thomas Jungbeck
VästKom

