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Till samtliga kommuner i Västra Götaland
Remiss kring ekonomisk modell för att reglera betalningsansvaret
utifrån lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Bakgrund
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som ersatte
nuvarande betalningsansvarslag den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är
att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.
Rekommendationen är att kommuner och landsting kommer överens om
samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
inklusive reglering av kommunens betalningsansvar.
I Västra Götaland finns en tillfällig överenskommelse inklusive riktlinje som gäller
under en kortare tid, från 1 januari 2018 till och med den 24 september 2018.
Under denna tid gäller 2017 års regler och belopp för kommunernas
betalningsansvar.
Under sommaren 2017 var ett förslag till överenskommelse inklusive ekonomisk
betalningsmodell samt riktlinje ute på remiss hos Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen. Över femtio svar kom in. Många av remissvaren
kommenterade den ekonomiska modellen. Modellen uppfattades som krånglig
och svår av båda huvudmännen och den har inte fått acceptans inom Västra
Götalandsregionen.

Nuläge
Den samlade bedömning som Koncernkontoret och VästKom nu gör är att:
•
•
•

Båda huvudmännen vill träffa en överenskommelse innehållande
en ekonomisk modell för betalningsansvar från och med den 25
september 2018.
En genomsnittsmodell är att föredra framför lagens backupplösning med individberäkning efter tre dagar.
Att den ekonomiska modell som var ute på remiss inte är möjlig
att få acceptans för hos båda huvudmännen.

IT-stöd
Utveckling av IT-stödet för att stödja in-och utskrivningsprocessen kommer att
påbörjas parallellt med remissomgången under våren 2018. IT-stödet kommer
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att byggas på så vis att det möjliggör beräkning både utifrån ett
genomsnittsvärde och på individnivå.

Överenskommelse samt riktlinjerna
Överenskommelsen samt riktlinjerna har förtydligats utifrån inkomna
synpunkter. De ingår därmed inte i denna remiss. Du hittar aktuellt förslag till
överenskommelse och riktlinje på VästKoms webbsida under Samverkan vid inoch utskrivning.

Remiss av ekonomisk modell
Efter beredning förordar VästKom och Västra Götalandsregionen en
genomsnittsmodell som räknas på en månad och där betalning sker retroaktivt.
Kommunerna ges genom denna remissen möjlighet att inkomma med
synpunkter på den ekonomiska modellen. Alternativet till den föreslagna
genomsnittsmodellen är den modell som lagen föreskriver med individberäkning
på tre dagar. Den ekonomiska modellen finns beskriven i bifogat underlag.
De kommuner som har ytterligare frågor och som vill göra beräkningar kan
kontakta Maria Grip på Västra Götalandsregionen: maria.k.grip@vgregion.se
Psykiatrin
Den statistik som finns för länet gällande psykiatrin visar att dagens
genomsnittstid, från utskrivningsklar till utskrivning inte överskrider 4,0 dagar.
Då statistiken till viss del är bristfällig är VästKoms och koncernkontorets
samlade bedömning att det inte lämpligt att gå direkt på samma antal dagar som
somatiken har utan att det behövs en viss nedtrappning av antalet dagar.
Förslaget från koncernkontoret och VästKom kring betalningsansvaret för
psykiatrin innebär en nedtrappning i två steg.
Från och med 2018-09-25 till 2019-12-01 inträder en kommuns betalningsansvar
för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna
överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den
enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2019-12-02 regleras
betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk
eller somatisk vård.

Tidsplan
Svar skickas in senast den 23 april. Vi är medvetna om att tidsramen kan vara
något snäv för en politisk behandling i kommunerna, men ber om er förståelse
för detta. Remisstiden är tidsmässigt så lång som möjligt i relation till det
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ställningstagande som behöver göras av det Politiska Samrådsorganet, SRO, den
4 maj. Efter ställningstagande i SRO kommer förslaget att skickas ut för
ställningstagande till kommunalförbunden samt respektive kommun.
Det Politiska samrådsorganet ställde sig 2018-02-22 bakom den fortsatta
processen samt denna remiss av den föreslagna ekonomiska modellen.

Svar skickas in senast den 23 april. Ett svar per kommun kan
lämnas.
Länk till svarsformulär

Vid frågor kontakta:
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se
mobil: 073-335 85 16
Maria Grip, VGR
e-post: maria.k.grip@vgregion.se
mobil: 070-082 43 63

Vänligen
Thomas Jungbeck
Direktör VästKom

Ann Söderström
Hälso- sjukvårdsdirektör

