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Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Utgångspunkten i lagen är att region och kommun ska nå en lokal
överenskommelse om hur betalningsansvaret ska utformas. I lagen finns en back-up lösning
som innebär att kommunens betalningsansvar ska infalla 3 kalenderdagar efter att patienten
bedömts utskrivningsklar. Region Skåne och Skånes kommuner har för somatisk slutenvård en
överenskommelse om en genomsnittsmodell om 2,8 kalenderdagar där de dagar som överstiger
2,8 kalenderdagar kan kvittas mot dagar då patienten skrivit ut innan 2,8 kalenderdagar uppnåtts.
Den psykiatriska slutenvården har under 2018 haft en övergångsbestämmelse men från den 1
januari 2019 gäller samma förutsättningar som för somatisk slutenvård, att överenskommelse
måste tecknas om inte lagens 3 kalenderdagar ska gälla. Kommunförbundet Skåne
rekommenderar Skånes kommuner att anta ett förslag som innebär att den tidigare beslutade
överenskommelsen om utskrivning från somatisk slutenvård slås ihop med kommande
överenskommelse om utskrivning från psykiatrisk slutenvård och att genomsnittsmodellen om
2,8 kalenderdagar ska gälla för utskrivning från all slutenvård.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner det förslag Kommunförbundet Skåne rekommenderat om
gemensam överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om
samverkan vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk slutenvård.
2. Kommunstyrelsen uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Den 1 januari 2018 ersattes den dåvarande lagen (1990:1404) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (betalningsansvarslagen) med en ny lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen syftar till ett effektivare
resursutnyttjande på samhällsnivå, förbättrad patientsäkerhet, minskad
överbeläggningsproblematik och att onödiga återinläggningar efter slutenvård undviks.
Utgångspunkten i lagen är att region och kommun ska nå en lokal överenskommelse om hur
betalningsansvaret ska utformas, antalet dagar innan betalningsansvar inträder samt
ersättningsbelopp. Görs ingen överenskommelse så gäller lagens back-up lösning som innebär
att kommunens betalningsansvar ska infalla 3 kalenderdagar efter att patienten bedömts
utskrivningsklar och att ersättningsbeloppet beräknas utifrån genomsnittskostnaden för riket för
ett vårddygn i slutenvården (7 100 kronor för ett vårddygn år 2018, HSLF-FS 2017:72). I den
nya lagen framgår att psykiatrisk slutenvård under 2018 har en övergångsbestämmelse som gör
att tidigare regler avseende dagar fortfarande gäller, det vill säga 30 dagar innan kommunens
betalningsansvar infaller. Denna övergångsbestämmelse upphör den 1 januari 2019.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 om att underteckna nu gällande
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (STK-2017-1498). Sedan denna överenskommelse
undertecknades har ett arbete pågått för att även ta fram förslag till överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård.
Som alternativ till att använda lagens 3 kalenderdagar så har Region Skåne öppnat för
möjligheten att använda den genomsnittsmodell med 2,8 kalenderdagar som finns för somatisk
slutenvård, även för patienter som skrivs ut från den psykiatriska slutenvården. Det sistnämnda
alternativet kan formuleras i separata överenskommelser för psykiatrisk vård och somatisk vård
eller i en gemensam överenskommelse för all slutenvård.
Kommunförbundet Skåne beslutade på sitt styrelsemöte den 21 september att rekommenderar
Skånes kommuner att anta ett förslag som innebär att den tidigare beslutade överenskommelsen
om utskrivning från somatisk slutenvård slås ihop med kommande överenskommelse om
utskrivning från psykiatrisk vård. Kommunförbundet Skånes bedömning är att det är mer
ekonomiskt gynnsamt för kommunerna att göra en gemensam överenskommelse med Region
Skåne med en genomsnittsmodell om 2,8 kalenderdagar för utskrivningsklara från både
psykiatrisk slutenvård och somatisk slutenvård. Genomsnittsmodellen innebär att de dagar som
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överstiger 2,8 kalenderdagar kan kvittas mot dagar då patienten skrivits ut innan 2,8
kalenderdagar uppnåtts.
Beräkningar på faktiska underlag från Region Skåne från april och maj 2018 visar inga skillnader
i kostnad för Malmö stad om beräkningen görs separat för somatisk vård och för psykiatrisk
vård eller om de hanteras sammantaget. Det är förhållandevis få patienter som enligt underlagen
skrivs ut från psykiatrisk slutenvård. Däremot är Kommunförbundets Skånes samlade
bedömning att en gemensam överenskommelse är mest fördelaktigt.

I likhet med villkoren i den nuvarande överenskommelsen så förutsätts det att samtliga
kommuner väljer att teckna överenskommelsen med Region Skåne, annars gäller lagens back-up
lösning med 3 kalenderdagar. Avseende ersättningsbelopp tillämpas lagen vilket innebär att
ersättningen är densamma som genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i slutenvården.
Om förslaget antas innebär det att nuvarande överenskommelse gällande somatisk slutenvård
som löper till 2019-03-31, upphör vid årsskiftet och ersätts av den nya överenskommelsen fr.o.m
2019-01-01.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen har godkänt överenskommelsen.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret bedömning är att en väl fungerande utskrivningsprocess är till stor nytta för
Malmöbon i behov av stöd och hjälp. En överenskommelse, till skillnad från att använda lagens
back-up lösning, är önskvärd. Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen undertecknar
den av kommunförbundet rekommenderade överenskommelsen mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk
slutenvård. Se bilaga - Instruktion för hantering av påskrivet avtal efter beslut.
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