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Regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Stockholms län
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/1039
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Storsthlms styrelse beslutade i juni 2019 att rekommendera
kommunerna att anta ”Regional överenskommelse om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län”.
Efter förhandling med representanter för kommunerna i Stockholms
län och Region Stockholm har förslag till en långsiktig
överenskommelse tagits fram för utskrivningsprocessen för
somatisk slutenvård inklusive en övergångsregel för utskrivning
från psykiatrisk slutenvård. Förhandlingen har framförallt avsett val
av betalningsmodell och antalet fristdagar fram tills att kommunens
betalningsansvar inträder.
Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen. Förvaltningen ser
ett fortsatt behov av stöd i utvecklingen av samverkansformer
mellan parterna.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12000
soder@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Regional
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Stockholms län” till Södermalms stadsdelsnämnd för
yttrande senast den 27 september 2019.
Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder,
äldrenämnden och stadsledningskontoret.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samarbete med
avdelningen för äldreomsorg. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och i pensionärsrådet den 16 september och
i rådet för funktionshindersfrågor den 17 september 2019.
Ärendet
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera
kommunerna att anta ”Regional överenskommelse om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län”.
Efter förhandling mellan Storsthlm och representanter för
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har förslag
till en långsiktig överenskommelse tagits fram för
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård inklusive en
övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk slutenvård.
Förhandlingen har framförallt avsett val av betalningsmodell och
antalet fristdagar fram tills att kommunens betalningsansvar
inträder.
Sammanfattning av överenskommelsen
Kommunernas övervägande i valet av betalningsmodell

I valet av betalningsmodell har kommunernas motiv varit att
patienter och brukare ska vara i fokus och att kommunernas
kostnader beaktas, både enskilt och sammantaget.
Betalningsmodellen ska vara enkel att administrera och följa upp
och den måste upplevas som rättvis av alla parter.
Betalningsmodellen behöver också skapa rätt incitament i
utskrivningsprocessen så att målen i överenskommelsen kan
uppnås.
Fristdagar för utskrivningsklara vid somatisk slutenvård

Parterna är överens om att en genomsnittlig betalningsmodell är
mest lämplig för att uppnå de uppsatta målen. Det genomsnittliga
antalet dagar räknas utifrån samtliga patienter som skrivits ut
inklusive de patienter som kunnat skrivas ut redan dag noll.
Parterna är överens om att på längre sikt bör färre antal fristdagar
gälla. Från och med november år 2021 ska de genomsnittliga
fristdagarna vara 1,3.
Ersättningsnivå
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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. År 2019 är detta belopp 7 800 kronor per
dygn.
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Informationssystem/IT-stöd

Region Stockholm tillhandahåller idag ett informationssystem/ITstöd för utskrivning enbart från somatisk slutenvård. Region
Stockholm åtar sig att tillhandahålla ett välfungerande system
anpassat även för utskrivning från psykiatrisk slutenvård.
Region Stockholm verkar också för att snarast möjliggöra en säker
digital kommunikation inklusive videokommunikation.
Övervägningar kring lagens betalningsmodell

Kommunerna och Region Stockholm ser att den betalningsmodell
som anges i lagen ger fel incitamenten och att en genomsnittsmodell
är bättre. Lagens betalningsmodell riskerar medföra stort fokus på
själva faktureringen för enskilda utskrivningsklara patienter.
Det finns också en risk för prioritering av utskrivningsklara som
överskridit tre dagar istället för att minska tiden för alla
utskrivningsklara. En annan risk är att verksamheterna ser det som
att de har tre dagar på sig.
Gemensamma och enskilda åtaganden

Partnerna har enats om att gemensamt ta fram en bilaga till
överenskommelsen som beskriver gemensamma och enskilda
åtaganden för att garantera en trygg och säker hemgång för den
enskilde.
Ekonomiska konsekvenser för kommunerna

Det finns idag inte underlag nog att fullt ut bedöma de faktiska
kostnaderna som överenskommelsen kommer att medföra för
kommunerna. Det är stor variation i genomsnittligt antal
utskrivningsklara dagar mellan kommunerna. Flertalet kommuner
förväntas inte komma att ha något betalningsansvar.
Region Stockholm kommer i slutet av år 2019 att kunna förse
kommunerna med månatligt underlag så att kommunerna själva kan
följa de utskrivningsklara dagarna per kommun.
Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2020.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm gällande
utskrivningsprocessen från somatisk slutenvård.
Överenskommelsen är mer fördelaktig för förvaltningen än om vi
använder oss av lagens lösning eftersom en överenskommelse
skapar samsyn om ansvar, roller och målbilden.
Den föreslagna betalningsmodellen bedömer förvaltningen som
smidig att administrera och följa upp.
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Förvaltningen ser ett fortsatt behov av stöd i utvecklingen av
samverkansformer mellan parterna. Detta eftersom det både i
kommunerna och i Region Stockholm finns ett stort antal utförare
som gör det svårare att nå ut med arbetssätt och som gör samverkan
mer komplex. Ingen ska behöva vara kvar på sjukhus när hen inte
behöver det och den som behöver ska få sjukhusvård så länge hen
behöver det.
Tillgång till statistik från Region Stockholm, varje månad, är en
förutsättning för analys och bearbetning och kan ligga till grund för
gemensamma slutsatser.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Odini Nzeribe
Avdelningschef

Bilaga
Rekommendation KSL/17/0049/316 ”Regional överenskommelse
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Stockholms län”
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