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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår fullmäktige besluta att
- godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt bilaga, och
som träder i kraft från och med den 1 april 2021
- Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed tidigare
överenskommelser om hemsjukvård.

Beskrivning av ärendet
Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i patientens
bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid.
Ansvarsfördelningen följer den så kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan
kommunal och regional hälso- och sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att
tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i
hemsjukvården. Hemsjukvården i Halland har hittills varit reglerat i två olika
överenskommelser: ett avtal som reglerar ekonomiska åtaganden mellan region och
kommuner och en överenskommelse som reglerar själva verksamheten. Dessa två avtal har
haft olika löptider vilket upplevdes av samtliga parter som olyckligt och som regelbundet
ledde till nya, tidskrävande omförhandlingar. Ett nytt, reviderat avtal har nu tagits fram av en
gemensam arbetsgrupp av representanter för kommuner och region och som sammanknyter
både ekonomisk överenskommelse och principer för samarbetet i ett dokument med en löptid
som sträcker sig över 8 år. I jämförelse med tidigare dokument är denna överenskommelse
medvetet kortfattad. Syftet enligt den nya överenskommelsen: Viljeinriktningen med
överenskommelsen är att vi fokuserar på individens behov framför gränser mellan
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar
organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och
sjukvård tillgodosedda. Överenskommelsen ska stärka och främja samverkan och samarbete
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för
individen. En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna och regionen är en
förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma utmaningar. I
överenskommelsen regleras kommunernas uppdrag att tillhandahålla hemsjukvård för länets
invånare och reglerar finansieringen av den del av hemsjukvården i Halland som regionen
överlämnar till kommunerna.
Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 och till och med 2028-12-31.
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga
kommunfullmäktige i Halland genom beslut som vinner laga kraft.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Regionen ersätter kommunerna i Halland, för det övertagna hemsjukvårdsuppdraget, med
ersättningsbeloppet 140 mnkr utifrån år 2019 som bas. Ersättningsbeloppet per kommun
justeras årligen från och med år 2019 som bas genom uppräkning med Omsorgsprisindex
(OPI) samt justering med demografisk effekt per kommun (enligt bilaga).

Handlingar i ärendet




Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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