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MISSIV

Datum
2019-09-30

Diarienummer
RS181313

Kommunfullmäktige respektive
kommun

Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) t o m 202006-30 - Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland
Regionkontoret översänder härmed beslutsförslag för behandling i respektive
fullmäktigeförsamling.

Bakgrund
Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog Region
Hallands ansvar för hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015 (i nivå av
sjuksköterska, fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut).
Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering av
Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden 2018
-2019. Underlaget till detta beslut finns i bilaga 1, och missiv om likalydande
beslut i Hallands fullmäktigeförsamlingar finns i bilaga 2.
Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska
kommunerna och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan
godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny
ersättningsmodell föreslås att nuvarande överenskommelse förlängs med
ytterligare sex månader. Uppräkning sker med Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020
och demografisk effekt 100 procent enligt befolkningsförändring, 60 procent av
förändringen personer 80 år och äldre, och 40 procent av förändringen personer
under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive fullmäktigeförsamling.
Förslaget till förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) föreslås gälla från den 1
januari 2020 t o m 30 juni 2020. (Se bilaga 3)
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den
30 juni 2020.
- anteckna att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller till och med
december 2023.

Övrigt
Eventuella frågor om ersättningsmodell och hemsjukvårdsöverenskommelse kan
besvaras av verksamhetschef Patrik Dahlqvist Jönsson Patrik.DahlqvistJonsson@regionhalland.se (mob. 070-320 66 51).
Region Halland och Hallands kommuner bör senast 191231 fatta beslut i respektive
fullmäktige. Respektive beslut delges Region Halland.
Regionkontoret
Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

Bilagor:
1 Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och Hallands
kommuner - beslut angående ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen, politisk styrgrupp 2018-02-07, med bilagan
Förslag till beslut angående reviderad ekonomisk modell 2017-12-21
2. Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar, Missiv 2019-03-15
3. Förslag ekonomisk fördelning och ersättningsmodell (2018-2019) t o m 202006-30 - Överenskommelse för hemsjukvården i Halland.
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Bilaga 1

Datum
2018-02-07

Diarienummer

Regionkontoret

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

Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland
och Hallands kommuner
– beslut angående ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen
Den Politiska styrgruppen Halland beslutar:
Ekonomisk fördelning:
• att verka för att under tiden 2018-2019 ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag
i bilaga 1.
Det innebär att under dessa år kommer det vara skillnader mellan kommunerna i
kostnad per inskriven patient i hemsjukvården och det har samtliga kommuner och
regionen ställts sig bakom.
• att Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård ges uppdraget
att ta fram en ny och långsiktig ersättningsmodell vilken skall beslutas om senast
den 30 september 2019.
Direktiven till Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård är att
bygga en enkel och transparant ersättningsmodell på: exempelvis antal inskrivna
patienter, vårdtyngd, struktur och utvecklingsmöjligheter inom hemsjukvården.
Arbetet med ersättningsmodellen ska ligga i linje med den av Gemensamma
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) godkända inriktning av en
långsiktig plan avseende uppföljning av hemsjukvården i Halland, men med
reviderad tidsplan.
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Datum
2018-02-07

Diarienummer

Regionkontoret

Hemsjukvårdsöverenskommelsen:
• att i förslaget till reviderad hemsjukvårdsöverenskommelse ska ersättningsmodellen
inte beskrivas i överenskommelsen utan ligga som en separat del vid sidan om.
• att efter justering så ska den reviderade hemsjukvårdsöverenskommelsen gå vidare
för formell hantering och beslut i respektive kommun och region.
• att uppdraget ges till Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
(GNHH).
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Datum
2018-02-07

Diarienummer
RS160373

Regionkontoret

Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och Hallands kommuner
– beslut angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen

____________________________________
Underskrift

2018,-06-20, §§46-47
Namnförtydligande

Region Halland
Regionfullmäktige

Datum

____________________________________ ___________________________________
Underskrift

Underskrift

2018-09-11, §134
Namnförtydligande

Kungsbacka kommun
Kommunfullmäktige

2018-09-18, §§156-157
Namnförtydligande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Datum

____________________________________ ____________________________________
Underskrift

Underskrift

2018-09-25, §§210-211
Namnförtydligande

Falkenbergs kommun
Kommunfullmäktige

2018-09-25, §81
Namnförtydligande

Datum

Halmstads kommun
Kommunfullmäktige

Datum

____________________________________ ____________________________________
Underskrift

Underskrift

2018-08-30, §92

2018-08-28, §§77-78
Namnförtydligande

Laholms kommun
Kommunfullmäktige

Namnförtydligande
Datum

Hylte kommun
Kommunfullmäktige

Datum
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Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och
Hallands kommuner
– förslag till beslut angående ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen
Reviderad ekonomisk modell
bilaga 1

2017-12-21
Reviderad version med kompensation enligt politisk förhandling

Utfall i total ersättningsnivå för respektive kommun utifrån
förhandlat resultat

Not. Ersättningsnivån är i 2016 års nivå. Region Halland kompenserar de kommuner som skulle förlora på övergång till Revideringsalternativ. Det innebär att
Region Halland tillskjuter 9 883 tkr till Revideringsalternativ och totalt blir det en kostnadsökning för Region Halland på 14 679 tkr jämfört med utbetalt belopp
2016.

Effekt på fördelning av resurser per inskriven

Not.
Alla belopp är 2016 års nivå
Fördelning bygger på antal inskrivna per kommun 2015

Jämförelse av ersättningsnivå 2018 utifrån uppräkning enligt
föreslagen modell

Not:
Uppräkning till 2017 års nivå: Omsorgsprisindex(OPI 2,7%) och demografisk effekt 100% enligt befolkningsförändring (60%>79 år, 40% <80 år)
Uppräkning till 2018 års nivå: Omsorgsprisindex(OPI 2,6%) och demografisk effekt 100% enligt befolkningsförändring (60%>79 år, 40% <80 år)

Bilaga 2
1(1)
2019-03-15

Regionkontoret
Södravägen 9
302 38 Halmstad
regionen@regionhalland.se

Diarienummer
RS160373

Laholms kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Falkenbergs kommun
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande
betalningsansvar
Region Halland har nu tagit del av beslut från kommunfullmäktige gällande revidering av
hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse rörande
betalningsansvar från Laholms kommun (2018-08-28, §§77-78), Halmstads kommun (201809-25, §81), Falkenbergs kommun (2018-09-25, §§210-2011), Hylte kommun (2018-08-30,
§92), Varbergs kommun (2018-09-18, §§156-157) och Kungsbacka kommun (2018-09-11,
§134). Regionfullmäktige tog beslut den 20 juni 2018, §§46-47.
Genom detta missiv får ni en bekräftelse på att alla fullmäktigeförsamlingar i Halland
inklusive Regionfullmäktige godkänt revideringen av hemsjukvårdsöverenskommelsen samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar.

Med vänlig hälsning
Jörgen Preuss

Henrik Lundahl

Regiondirektör

Kanslichef

Bilaga 3

Ersättning hemsjukvård 2018-2019
2018

2019

Ersättning helår
2018 (tkr)

Ersättning helår
2019 (tkr)

Halmstad

34 067

35 452

Kungsbacka

17 234

18 237

Varberg

14 733

15 346

Falkenberg

17 637

18 113

Laholm

9 249

9 615

Hylte

5 394

5 621

Regionen

98 314

102 384

(tkr)

Uppräkning till 2020:

Uppräkning sker med Omsorgsprisindex(OPI) för år 2020 och demografisk effekt 100% enligt befolkningsförändring 60%
av förändringen personer 80 år och äldre och 40% av förändringen personer under 80 år.

