Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21

§ 228
Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar
mellan huvudmän vid utskrivning från slutenvård, KS
2018/247
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Godkänna förslaget från politisk styrgrupp 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 till dess att
ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst till och med
2018-10-31.
2. Godkänna förslaget från politisk styrgrupp att betalningsansvaret för
kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års
fakturering. Respektive kommuner erlägger månatligen en tolftedel av
det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
Beskrivning av ärendet
Det föreligger förslag till 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
2018-01-01. I samband med det upphävdes lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Enligt den nya lagstiftningen 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 fattas är konsekvensen att ny lagstiftning
tillämpas fullt ut, vilket innebär:
-

-

-

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 7100 kronor per 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
2018-02-07 om övergångsbestämmelse för betalningsansvar mellan
huvudmännen vid utskrivning från slutenvård. Förslaget innebär att
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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 till dess att ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som
längst till och med 2018-10-31.
Motivering av beslut
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över politisk styrgrupps
förslag. Nämnden har inga avvikande synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget från politisk styrgrupp 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 till dess att ny
överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst till och med 201810-31. Vidare föreslår kommunerstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige godkänner förslaget från politisk styrgrupp att
betalningsansvar för kommunens under övergångsperioden 2018 baseras på
2017 års fakturering. Respektive kommuner erlägger månatligen en tolftedel
av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
Ekonomi
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 till och med 2018-10-31 vara följande:
-

Pris för somatisk sjukvård för 2018: 5 042 kronor per dag
(oförändrat mot 2017) efter fem vardagar.
Pris för psykiatrisk vård för 2018: 4 277 kronor per dag (oförändrat
mot 2017) efter 30 vardagar.

Förslaget påverkar emellertid inte kommunens ekonomi eftersom
Falkenbergs kommun inte kommer att debiteras under 2018.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-25
Socialnämnden 2018-06-13, § 155
Region Halland, Missivbrev, 2018-04-27
Region Halland, Missivbrev, 2018-05-22
Politisk styrgrupp Halland, protokoll, 2018-02-07
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