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Politisk styrgrupp Halland
För Region Halland: Mats Eriksson och Lise-Lotte Bensköld Olsson
För Halmstad kommun: Jenny Axelsson
För Hylte kommun: Ronny Löfqvist
För Varbergs kommun: Ann-Charlotte Stenkil
För Laholms kommun: Elisabeth Babic
För Kungsbacka kommun: Hans Forsberg
För Falkenberg: Marie-Louise Wernersson

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (2017:612) träder i kraft den 1 januari 2018.
Trygg och effektiv utskrivning – beslut angående
övergångsbestämmelse för betalningsansvar mellan
huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
Den Politiska styrgruppen Halland beslutar:
• att verka för att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med
utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande
regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m
2018-10-31.
Enligt gällande regler och rutiner för betalningsansvaret mellan huvudmännen i Halland i samband med utskrivning från slutenvård kommer taxan för
kommunernas betalningsansvar per patient och vårddygn för
perioden 2018-01-01—2018-10-31 att vara:
- Pris för somatisk sjukvård för 2018, 5 042 kr/dag (samma som för 2017) efter fem
vardagar.
- Pris för psykiatrisk vård för 2018, 4 277 kr/dag (samma som för 2017) efter 30
vardagar.
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• att Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård ska fortsätta
dialog mellan Region Halland och Hallands kommuner och ta fram beslutsunderlag
om hur betalansvaret ska regleras efter 2018-10-31. Förslag på Överenskommelse
och Betalansansvarsmodell för perioden efter 2018-10-31 ska överlämnas till
Politisk styrgrupp under våren 2018 för beslut under hösten 2018.
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Trygg och effektiv utskrivning – beslut angående övergångsbestämmelse för
betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
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