PM Rotel VIII (Dnr KS 2019/1350)

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för
vård av utskrivningsklara patienter för år 2020
Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 27 oktober 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen anses besvarad med vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Av lagen framgår det att regioner och kommuner
får göra överenskommelser om när betalningsansvar ska inträda och vilket belopp
som i så fall ska gälla. Det är Socialstyrelsen som genom föreskrifter fastställer det
belopp en kommun ska lämna i ersättning till regionen för vård av en
utskrivningsklar patient, i de fall regionen och kommunen inte har träffat en
överenskommelse om annat. Beloppet ska årligen räknas om med hänsyn till
utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården.
Socialstyrelsen föreslår att det belopp som en kommun under år 2020 ska lämna i
ersättning till regionen för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fastställs
till 8 200 kronor för ett vårddygn. Socialstyrelsen har skickat förslaget till
Stockholms stad för yttrande.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till den beräkningsmodell
Socialstyrelsen använder för att beräkna förslag om belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2020.
Mina synpunkter
Utskrivningsklara patienter bör skyndsamt kunna få lämna slutenvården och tas emot
på ett tryggt sätt av kommunala verksamheter, i nära samverkan mellan kommun och
region. Ersättningssystemet för vård av utskrivningsklara patienter bör bidra till en
patientcentrerad utskrivningsprocess där ingen faller mellan stolarna och där det
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finns en god beredskap från kommunens sida att på ett tryggt och smidigt sätt ta emot
patienten och ge fortsatta insatser utifrån individens behov.
Stockholms stad ser fram emot att tillsammans med Region Stockholm under
nästa år förbättra samverkan kring utskrivning från slutenvård i enlighet med den nya
lagstiftningen. Jag konstaterar att det fortfarande finns utmaningar när det gäller
samverkan mellan kommun och region kring personer med samsjuklighet
missbruk/psykisk ohälsa och andra former av komplex problematik, och att det
fortfarande finns ett betydande arbete kvar att göra för att se till att inte personer i
onödan slussas mellan olika instanser.
Jag har inget att erinra mot Socialstyrelsens beräkningsmodell för belopp för vård
av utskrivningsklara patienter för år 2020. Jag hänvisar i övrigt till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Remissen anses besvarad med vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 10 oktober 2019
JAN JÖNSSON
Bilagor
1. Förslag till föreskrift om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år
2020
2. Konsekvensutredning
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Av lagen framgår det att regioner och kommuner
får göra överenskommelser om när betalningsansvar ska inträda och vilket belopp
som i så fall ska gälla. Det är Socialstyrelsen som genom föreskrifter fastställer det
belopp en kommun ska lämna i ersättning till regionen för vård av en
utskrivningsklar patient, i de fall regionen och kommunen inte har träffat en
överenskommelse om annat. Beloppet ska årligen räknas om med hänsyn till
utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården.
Socialstyrelsen föreslår att det belopp som en kommun under år 2020 ska lämna i
ersättning till regionen för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fastställs
till 8 200 kronor för ett vårddygn. Socialstyrelsen har skickat förslaget till
Stockholms stad för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till den beräkningsmodell Socialstyrelsen använder
för att beräkna förslag om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020.
Beräkningsmodellen utgår från senast tillgängliga kostnad per patient (KPP) data i
slutenvården med indexuppräkning till aktuellt år. Utskrivningsprocessen är en del i den
samordnade vården och omsorgen där patientens bästa står i centrum. Målet är att ingen ska
behöva vara kvar på sjukhus längre än nödvändigt. Stadsledningskontoret instämmer med
Socialstyrelsens bedömning att beräkningsmodellen ligger så nära de faktiska kostnaderna för
ett vårddygn som möjligt.
Stadens arbete syftar till att nå kommunfullmäktiges mål 1.4. I Stockholm får människor i
behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet och
kommunfullmäktiges mål 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande.
Stadsledningskontoret föreslår att remissen anses besvarad med hänvisning till vad som
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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