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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tillskrivit arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) att yttra sig
angående Konsekvensutredning – förslag till Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för
utskrivningsklara patienter för år 2020.
Förslaget innebär att Socialstyrelsen fastställer det belopp som en kommun ska lämna i
ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient under år 2020. Beloppet
fastställs till 8 200 kronor per dygn. Beräkningen baseras på en indexuppräkning från tidigare år.
Kommuner och landsting kan träffa överenskommelser om annat belopp.
Enligt den överenskommelse som Malmö stad har ingått med Region Skåne ska
ersättningsbeloppet följa det belopp som Socialstyrelsen årligen fastställer via föreskrifter. För
arbetsmarknads- och socialförvaltningen innebär detta att det överenskomna
ersättningsbeloppet ökar i enlighet med indexuppräkningen som i år är 5 procent. Förvaltningen
har hittills inte betalat någon ersättning till Region Skåne då förvaltningen inte haft ett
genomsnittligt antal dagar i slutenvård som överskrider gränserna i överenskommelsen för när
ersättningsbelopp ska betalas ut. I praktiken bedöms kostnaden inte öka för förvaltningen under
år 2020 då det inte finns några indikationer på att förvaltningen under det kommande året
kommer över den överenskomna gränsen för när ersättningsbelopp ska betalas ut till Region
Skåne.
Arbetsmarknads och socialförvaltningen har inga invändningar till förslaget.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2020, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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utskrivningsklara patienter för år 2020
Förslag till Yttrande - ASN 190924 Remiss från Socialstyrelsen - Belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2020

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har tillskrivit arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) att yttra sig
angående Konsekvensutredning – förslag till Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för
utskrivningsklara patienter för år 2020.

Bakgrund
År 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdi i kraft och
ersatte lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvårdii.
Varje år ska Socialstyrelsen genom en föreskrift fastställa det belopp som en kommun ska lämna
i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient. Landsting och kommun kan
träffa en överenskommelse om ett annat belopp. Socialstyrelsen har tidigare fastställt belopp för
år 2018 och år 2019. Nu föreslår Socialstyrelsen ett belopp för år 2020. Förslaget är att en
kommun ska lämna 8 200 kronor i ersättning per vårddygn till ett landsting.
Enligt lagen som samverkan vid utskrivning får landsting och kommun träffa en
överenskommelse om när betalningsansvaret ska inträda samt vilket belopp som i så fall ska
gälla. Förslaget på ny föreskrift med nytt ersättningsbelopp för år 2020 får konsekvenser för de
kommuner och landsting som inte träffat en överenskommelse om ett annat belopp.

Överenskommelse mellan Region Skåne och Malmö stad
Region Skåne och Skånes 33 kommuner har ingått en överenskommelse som omfattar
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård.
Överenskommelsen gäller sedan 2019-01-01 tillsvidare. Enligt överenskommelsen ska
ersättningsbeloppet för kommunens betalningsansvar per dag följa lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och det belopp som Socialstyrelsen årligen fastställer
via föreskrifter. Beloppet för betalningsansvar för kommunen beräknas utifrån det
genomsnittliga antalet dagar i slutenvård efter utskrivningsklar, per kalendermånad. Malmö stads
betalningsansvar baseras på genomsnittet av antal dagar i slutenvård sammanlagt för de tre
socialförvaltningarna; arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hälsa, vård- och
omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Beräkning av belopp
Socialstyrelsen har tidigare år använt en beräkningsmodell som utgår från senaste tillgängliga
KPP-data, kostnad per patient, i slutenvård med en indexuppräkning till aktuellt år.
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Socialstyrelsen har under det gångna året diskuterat olika beräkningsmodeller med representanter
från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och några kommuner och kommunalförbund.
Socialstyrelsen bedömer att den beräkningsmodell som tidigare använts är mest ändamålsenlig
även för beräkningen av ersättningen för år 2020 eftersom den ger ett belopp som ligger så nära
de faktiska kostnaderna för ett vårddygn som möjligt. Ett verklighetsnära belopp ger bäst
incitament till effektiva vårdprocesser vilket lagstiftningen primärt är avsedd för.
Kostnadsökningen innebär en 5 procents ökning i förhållande till år 2019.
Förvaltningens överväganden
Enligt överenskommelsen i Skåne ska ersättningsbeloppet följa det belopp som Socialstyrelsen
årligen fastställer. Detta innebär att arbetsmarknads- och socialförvaltningen skulle kunna
påverkas av den höjning som nu föreslås men i praktiken bedöms den inte få några
konsekvenser. Detta beror på att förvaltningen inte har betalat någon ersättning för vård av
utskrivningsklara patienter till Region Skåne sedan lagen trädde i kraft eftersom förvaltningen,
tillsammans med funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, inte
har haft ett genomsnittligt antal dagar i slutenvård som överskrider gränserna i
överenskommelsen för när ersättningsbelopp ska betalas ut till Region Skåne. Det finns inga
indikationer på att förvaltningarna under det kommande året skulle höja de genomsnittliga
dagarna i slutenvård så att de överskrider gränsen för att ersättning ska betalas. Skulle Malmös
socialförvaltningar mot förmodan överstiga antal dagar i slutenvård under år 2020 är den
femprocentiga ökningen jämfört med tidigare år inte oskälig. Förvaltningen har tillsammans med
Malmö stads andra två socialförvaltningar och Skånes övriga kommuner också möjlighet att
påkalla behov av revidering av överenskommelsen och ersättningsbeloppet om det skulle
bedömas motiverat.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inga invändningar på förslag till Socialstyrelsens
föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för utskrivningsklara patienter för år 2020.
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