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Remiss kring ekonomisk modell vid samverkan vid
utskrivning från slutenvården
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen och VästKom har i en skrivelse daterad 2018-03-01 översänt
förslag till ekonomisk modell för att reglera betalningsansvaret utifrån lagen om Samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Medlemskommunerna uppmanas att svara
senast 23 april 2018.
Bakgrund
Den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i 1
januari 2018 (2017:612). Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från
slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Lagen ger utrymme för kommunerna och
regionen att träffa en överenskommelse om tidpunkt när kommunernas betalningsansvar ska
inträda och med vilket belopp.
Under sommaren 2017 fanns en ekonomisk modell ute på remiss i kommunerna. Många av
remissvaren ansåg att modellen behövde klargöras och förenklas. Därför gjordes en tillfällig
överenskommelse som gäller fram till 2018-09-24 för att riktlinjer och ekonomisk modell som
kunde accepteras av alla parter kan tas fram.
Den omarbetade modellen som nu är på remiss är en genomsnittsmodell som beräknas på
grupp och inte per individ. Modellen kompletteras med en 7-dagars regel som reglerar hur
länge en person kan ligga kvar innan beräkningen övergår till individberäkning. Beräkningen
sker per månad och betalning sker retroaktivt. Alternativet till denna genomsnittsmodell med
viss individuell beräkning är den modell som lagen föreskriver med individberäkning på tre
dagar. Beloppet, 7 100 kr, fastställs årligen av regeringen och motsvarar
genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården.
Vad gäller utskrivningsklara från sluten psykiatrisk vård gäller en annan modell. Förslaget
innebär en nedtrappning från dagens 30 dagar till 15 kalenderdagar från och med 2018-0925 och till tre kalenderdagar från och med 2019-12-02. Då regleras betalningsansvaret på
samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.
Förvaltningens yttrande
Föreliggande yttrande har tagits fram av förvaltningschef för Vård- och
äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun. Då ärendet ska behandlas av
kommunstyrelsen handläggs ärendet från kommunledningskontoret.
Förvaltningschef har lämnat följande yttrande i ärendet:
Den föreslagna modellen har en enkelhet och överblickbarhet som tilltalar, varför Alingsås
kommun ställer sig bakom förslaget, trots att det finns skäl att anta att en längre period för
avstämning vore till fördel för kommunen.

Kommunen ställer sig frågande till varför behov finns att komplettera överenskommelsen i
vår region med en 7-dagarsregel, då man i Skåne inte sett att det varit nödvändigt. Här
försvinner en del av tanken med medelvärdet. Överenskommelsen bygger på att alla parter
ska arbeta för ett ökat flöde från lasarett men där hänsyn också behöver tas till att de
personer som skickas hem är trygga vid hemkomsten. Annars finns risken att systemet driver
ökade återinläggningar.
Vad gäller utskrivningsklara från sluten psykiatrisk vård sker vårdplanering enligt annan
modell där de som vårdas med en psykiatrisk diagnos idag har 30 kalenderdagar. Från och
med 2018-09-25 föreslås detta ändras till 15 dagar, för att sedan från och med 2019-12-02
ändras till att gälla samma regler som för somatiskt sjuka. Kommunen anser att tiden för
övergång till 15 dagar bör skjutas fram till att gälla from 2019-01-01, då verksamheterna
behöver ägna tid att justera i systemet och få flöde för de stora volymerna året ut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den föreslagna ekonomiska modellen för
betalningsansvaret utifrån lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
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