PM Rotel VIII (Dnr KS 2020/1162)

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för
vård av utskrivningsklara patienter för år 2021
Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 27 oktober 2020
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till 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. I de fall regionen och kommunen inte har gjort en
överenskommelse om betalningsansvar är det Socialstyrelsen som genom föreskrifter
fastställer det belopp en kommun ska lämna i ersättning till regionen för vård av en
utskrivningsklar patient. 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 2021 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 8 900 kronor för ett vårddygn.
Stockholms stad och länets övriga kommuner antog för ett år sedan tillsammans
med Region Stockholm Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. I överenskommelsen framkommer
att parterna är överens om att ersättningen som kommunerna kan komma att betala
för såväl utskrivningsklara vid somatisk slutenvård som psykiatrisk slutenvård ska
följa Socialstyrelsens rekommenderade belopp.
Socialstyrelsen har skickat ärendet på remiss 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 2021.
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Mina synpunkter
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) syftar till
tätare samverkan och snabbare utskrivning av patienter som behöver insatser från
socialtjänst eller äldreomsorg. De patienter som berörs har ofta en komplex
problematik och är beroende av välfungerande vård- och omsorgskedjor.
Som Socialstyrelsen konstaterar är regelverket kring kommunernas
betalningsansvar enligt LUS tänkt att bidra till effektiva vårdprocesser. Regelverket
är dispositivt såtillvida att kommuner och regioner kan överenskomma om vilket
belopp som ska gälla, vilket har skett i Stockholms län.
För Stockholms del är dock Socialstyrelsens belopp rent faktiskt normerande i det
att överenskommelsen är att det är detta belopp som kommunerna i länet ska betala.
Det är därför viktigt att beloppet inte avviker alltför mycket från den faktiska
kostnaden per vårddygn. Detta ligger ju också i linje med ordalydelsen i lagen.
Jag ser ingen anledning att inför 2021 avvika från kostnad per patient (KPP) som
beräkningsgrund och välja ett annat belopp.
Jag vill dock notera att covid-19-pandemin har fört med sig svåröverskådliga
konsekvenser för sjukvården som påverkat vilken typ av vård som har behövt och
kunnat bedrivas samt vilka patientgrupper som behövt slutenvård, liksom vilka
kostnader som sjukvårdssektorn har haft.
År 2022, när sjukvården förhoppningsvis befinner sig i ett normalläge, är det
viktigt att även beloppet återspeglar en normal kostnadsutveckling. Skulle KPP som
beräkningsgrund, tillämpat på sjukvården under 2020, ge ett belopp som kraftigt
avviker från vad som kan betecknas som en normal kostnadsutveckling bör
Socialstyrelsen inför beslut om belopp för 2022 överväga att pröva en tillfällig
indexuppräkning utifrån historisk kostnadsutveckling och året därefter återgå till
KPP.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 21 oktober 2020
JAN JÖNSSON
Bilagor
1. Förslag till föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för
år 2021
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. I de fall regionen och kommunen inte har gjort en
överenskommelse om betalningsansvar är det Socialstyrelsen som genom föreskrifter
fastställer det belopp en kommun ska lämna i ersättning till regionen för vård av en
utskrivningsklar patient. 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 2021 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 8 900 kronor för ett vårddygn.
Socialstyrelsen har skickat ärendet på remiss till Stockholms stad för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
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 ställer sig positivt till den beräkningsmodell Socialstyrelsen använder
för att beräkna förslag om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2021. Stadens
arbete kring utskrivningsklara patienter 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.
Stockholms stad och länets övriga kommuner antog för ett år sedan tillsammans med
Region Stockholm Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län. I överenskommelsen framkommer att parterna är
överens om att ersättningen som kommunerna kan komma att betala för såväl
utskrivningsklara vid somatisk slutenvård som psykiatrisk slutenvård ska följa
Socialstyrelsens rekommenderade belopp.
I valet av betalningsmodell var kommunernas utgångspunkt att patienter och brukare ska
vara i fokus. Likaså att kommunernas kostnader beaktas, både enskilt och sammantaget.
Utgångspunkten har även varit att betalningsmodellen ska vara enkel att administrera och
följa upp och att den måste och upplevas som rättvis av alla parter. Modellen behöver också
skapa rätt incitament i utskrivningsprocessen så att målen i överenskommelsen kan uppnås.
Stadsledningskontoret instämmer med Socialstyrelsens bedömning att
beräkningsmodellen ligger så nära de faktiska kostnaderna för ett vårddygn som möjligt.
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