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Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan
huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
RS160373
Beslut
Regionfullmäktige beslutar 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


betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras
på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med
övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive
kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp som fakturerades för
hela 2017 till Region Halland



kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut

Ärendet
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.
Trygg och effektiv utskrivning – beslut i Politisk styrgrupp Halland
2018-02-07 angående övergångsbestämmelse för betalningsansvar mellan
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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
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.
• att verka för att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018
baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med
övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun
erlägger månatligen en tolftedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till
Region Halland.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 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


betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras
på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med
övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive
kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp som fakturerades för
hela 2017 till Region Halland



kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut

Beslutsunderlag
 Paragraf 114 - Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan
huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
 Tjänsteskrivelse Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan
huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
 tillfällig överenskommelse/ Övergångsbestämmelser för betalningsansvar
mellan huvudmännen vid utskrivning från sluten vård - Beslut politisk styrgrupp
2018-02-07 och 2018-04-25
 Bilaga till tillfällig överenskommelse angående ersättning
 Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i
öppenvården 2018 fastställd
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