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Datum
2018-04-27

Diarienummer
RS160373

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen

Missivbrev - Revidering av
Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar.
Översänder två ärenden för politisk behandling i respektive fullmäktigeförsamlingar.

1. Reviderad hemsjukvårdsöverenskommelse
Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en överenskommelse för
hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen innebar bland annat att kommunerna
under 2015 från Region Halland övertog ansvaret för hemsjukvården upp till och med
sjuksköterske-, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå utifrån den så
kallade tröskelprincipen. I överenskommelsen om hemsjukvård från 2015 framgick
att överenskommelsen skulle utvärderas efter två år. Överenskommelsen
utvärderades av extern konsult under våren 2017. Utvärderingen var överlag positiv
till överenskommelsen, men identifierade flera förbättringsområden.
I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH)
beslut om att en revidering skulle genomföras av hemsjukvårdsöverenskommelsen
utifrån utvärderingens slutsatser. Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande
hälso-och sjukvård fick utifrån detta i uppdrag att, i nära samarbete med den
gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överenskommelse
om hemsjukvård i Halland utifrån utvärderingens resultat.
Strategisk grupp beslutades inför GNHH:s presidium den 7/9 att en politisk styrgrupp
skulle driva och äga arbetet med ersättningsmodellen. Politiska styrgruppen har
kommit överens om en ersättningsmodell för 2018-2019 vid sitt sammanträde den 7
februari 2018.
Förslaget presenterades vid Gemensam nämnd Hemsjukvård och Hjälpmedel
sammanträde 27/4 och då beslutades att förslaget till reviderad Överenskommelse
om hemsjukvården i Halland tillsammans med den av Politisk styrgrupp
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överenskomna ersättningsmodellen för 2018-2019 ska översändas till länets
kommuner och Region Halland för beslut.
Den reviderade överenskommelsen innebär bland annat att:
 Definition av hemsjukvård i Halland har flyttats från ”Kommunernas uppdrag”
till inledningen
 Avsnittet avseende ”Införandet” (tidigare kap. 3) har strukits
 Avsnittet avseende ”Informationsskyldighet” har skrivits om i sin helhet
 Reglementet för Gemensamma nämnden bilägges ÖK, bilaga 2
 Förtydligande har gjorts avseende att hemsjukvård omfattar ordinärt boende



Kommunernas och regionens uppdrag har skrivits om i sin helhet

Förslaget till ny överenskommelse föreslås gälla från den 1 januari 2019.

2. Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan
huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Enligt ny lagstiftning (2017:612) ska huvudmännen fastställa gemensamma riktlinjer
avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med
varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar, samt vilka belopp som ska
betalas. Om inte beslut om gemensam överenskommelse kan ske är konsekvensen att
ny lagstiftning tillämpas fullt ut:
- Betalningsansvaret för en patient inträder tidigast tre kalenderdagar efter det att
kommunen är underrättad om att patienten är utskrivningsklar.
- Beloppet för kommunens betalningsansvar regleras via förordning (2017:617) om
fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter. Beloppet är för år
2018 är 7100 kronor/vårddygn.
- Under 2018 gäller särskilda övergångsbestämmelser för kommunens
betalningsansvar avseende patient som vårdas inom psykiatrisk slutenvård.
Betalningsansvaret inträder tidigast 30 kalenderdagar efter det att berörda
enheter i kommunen är underrättade om att patienten är utskrivningsklar
Den av Kommunberedningen tillsatta politiska styrgruppen beslutade den 7 februari
2018 om övergångsbestämmelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid
utskrivning från slutenvård:
• att verka för att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med
utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler
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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.

Förslag till beslut
Kommunberedningen föreslår att Region Halland och Hallands kommuner, senast
180930, fattar beslut i respektive fullmäktige enligt nedan:
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland
att gälla från och med 2019-01-01
Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel
Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att
ekonomisk ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för
2018-2019
Att godkänna Politisk styrgrupps förslag 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.

Övrigt
Eventuella frågor om hemsjukvårdsöverenskommelsen och tillfällig
överenskommelse kan besvaras Patrik Dahlqvist Jönsson 070-3206651 e-post:
patrik.dahlqvist-jonsson@regionhalland.se
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Regionkontoret

Patrik Dahlqvist Jönsson
verksamhetschef

Bilagor:
1. Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2019 (Reviderad 2018)
2. Slutrapport Framtidens hemsjukvård (Bilaga 1 i Hemsjukvårdsöverenskommelse)
3. Reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (Bilaga 2 i
Hemsjukvårdsöverenskommelse)
4. Beslut angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen
5. Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut angående ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen)
6. Trygg och effektiv utskrivning – beslut angående övergångsbestämmelse för betalningsansvar
mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
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