Kommunförbundet Skånes styrelse ställer sig bakom
”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård”
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2018-09-21 att ställa sig
bakom förslaget till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt att
rekommendera kommunerna att politiskt anta överenskommelsen.
Bakgrund
Riksdagen antog i juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård och som trädde i kraft årsskiftet 2017/2018. Lagen ersatte lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, vanligen
benämnd betalningsansvarslagen (BAL).
Den nya lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna
vården. I lagen tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård
tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård.
Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun.
Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan och förväntas
ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt
vilka belopp som ska betalas. Lagen innehåller bestämmelser om vad som ska gälla för
kommuners betalningsansvar om en överenskommelse inte kommer till stånd. Dessa
bestämmelser anger att en kommuns betalningsansvar inträder 3 kalenderdagar efter att ett
meddelande om att patienten är utskrivningsklar samt att det ersättningsbelopp som ska
gälla för kommunens betalningsansvar motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett
vårddygn i den slutna vården.
I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”.
Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten
psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under
2018. Om inte särskild överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3
kalenderdagar efter utskrivningsklar från och med 2019-01-01.
Förslag till ny överenskommelse
Kommunförbundet Skåne har under 2018, i samverkan med Region Skåne tagit fram ett
förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälsooch sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Förslaget har före beslut i
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Kommunförbundet Skånes styrelse även kommunicerats i Kommunförbundet Skånes
beredning för hälsa och social välfärd, arbetsutskott samt i socialchefsrådet.
Överenskommelsens innebörd
I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används under 2018 för
utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, även ska gälla för patienter
i psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård från och med 2019-01-01.
Beräkningsmodellen för kommunalt betalningsansvar baseras på en genomsnittsberäkning
där betalningsansvaret inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter
utskrivningsklar överskrider 2,80 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och
i beräkningsunderlaget görs ingen åtskillnad på om patienten vårdats i psykiatrisk eller
somatisk sluten hälso- och sjukvård. Dagar i en av vårdformerna överstigande 2,80
kalenderdagar kan då kvittas mot dagar i den andra vårdformen då patienten skrivits ut
innan 2,80 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivningsklar.
I de beräkningsunderlag för somatisk sluten hälso- och sjukvård som skickats ut till
kommunerna från Region Skåne avseende april och maj 2018, framgår att inget
betalningsansvar inträtt utifrån genomsnittsmodellen, vilket det annars hade gjort om
lagens 3 kalenderdagarsregel gällt.
Uppföljning
Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp och utvärderas. Antalet utskrivningsklara
dagar kommer att följas månadsvis per kommun, både i Centralt samverkansorgan och i
delregionala samverkansorgan i Skåne. En separat uppföljning ska också genomföras av de
vårdtillfällen där antal utskrivningsklara dagar på ett tydligt vis överskrider vad som
överenskommits. Skåne deltar även i de nationella uppföljningar som mäter följsamhet till,
och effekter av, den nya lagen och de nya arbetssätt i den dagliga vården och omsorgen
som den förutsätter.
Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet
Denna överenskommelse gäller tills vidare från och med 2019-01-01 och under
förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis ingått denna
överenskommelse senast 2018-12-21.
Överenskommelsen ersätter ”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län
om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”.
Om någon av parterna senast 30 september innevarande år väljer att säga upp
överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga parter från och med 1
januari påföljande år. Om överenskommelsen upphör att gälla inträder betalningsansvar
enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
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