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Modell för betalningsansvar i Örebro län
Bakgrund
Enligt Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) kan länen träffa
en egen överenskommelse om när betalningsansvaret ska inträda för kommunerna. I Örebro län har
Regionen och länets tolv kommuner kommit överens om en modell för hur betalningsansvaret ska
beräknas.1
I länsöverenskommelsen ges en översiktlig beskrivning av hur modellen ska beräknas och vägledning
om hur tvister ska lösas. Detta dokument kan ses som ett komplement till överenskommelsen. Här
beskrivs mer i detalj hur modellen är uppbyggd och hur betalningsansvaret beräknas. Det finns också
en beskrivning av hur eventuella tvister ska hanteras.
Vad är modellens syfte?
Modellen ska stödja lagens målsättning att minska antalet dagar som patienter vårdas som
utskrivningsklara på sjukhus. Modellen styr mot att de inblandade verksamheterna i kommunen och
Regionen gör det som krävs för att en trygg och säker utskrivning för den enskilde kan genomföras.
Hur är modellen uppbyggd?
Kommunens betalningsansvar beräknas på antal kalenderdagar som personen blir kvar på sjukhuset
efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivningsklar. Ett
medelvärde per kommun räknas sedan ut på alla vårdtillfällen under en månad. Beräkningen görs
genom att dividera antalet utskrivningsklara dagar med antalet vårdtillfällen per kommun under en
månad.
Betalning blir bara aktuell om medelvärdet överstiger 3,0 kalenderdagar per vårdtillfälle. Beräkning
görs separat för patienter som skrivs ut från somatisk vård respektive psykiatrisk vård. Om en
kommun inte klarar medelvärdet under en månad så ska kommunen betala för varje individ som har
varit utskrivningsklar längre än 3 dagar. Betalning för en individ blir bara aktuell om Regionens
verksamheter uppfyllt sina åtaganden
Vad ska Regionens verksamheter uppfylla för att ett betalningsansvar ska inträda?
Kommunens betalningsansvar kan bara inträdda om Regionens verksamheter har säkerställt följande
kriterier. Vid beräkning av medelvärdet tas ingen hänsyn till dessa kriterier utan de prövas först på
individnivå.



1

Den slutna vården har skickat ett inskrivningsmeddelande med preliminärt datum när
patienten är utskrivningsklar
Den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är
utskrivningsklar
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Den öppna vården har utsett en fast vårdkontakt innan patienten skrivs ut. Inte obligatorisk för
personer i blått spår i ViSam-modellen
Den slutna vården har säkerställt att patienten är hemgångsklar

För patienter som får ett rött spår i ViSam-modellen ska hemgång inplaneras under vardagar.
Rapporten som utgör underlag för betalningsansvar tas ut per månad inom första arbetsveckan
nästkommande månad för fakturering. Vårdtillfällen som registreras efter att rapporten tas ut kommer
inte med i beräkningen och blir därmed inte aktuella för fakturering.
Hur beräknas dagarna?
Beräkningen av dagar bygger på lagens backuplösning. Följande beräkning gäller för beräkning av
betalningsansvar (se lagens förarbete ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” sid 254).
Patienten är utskrivningsklar 1/2 före 12:00
1/2 – dag 1
2/2 – dag 2
3/2 - dag 3
4/2 - dag 4 - första dagen för betalningsansvaret
Patienten är utskrivningsklar 1/2 efter 12:00
1/2 – dag 0
2/2 – dag 1
3/2 - dag 2
4/2 - dag 3
5/2 - dag 4 -första dagen för betalningsansvaret
Hur räknas medelvärdet per kommun ut?
Beräkningen i lagens backuplösning är också grunden i beräkning av medelvärdet i Örebro läns
modell för betalningsansvar.
Exempel
Kommun X hade två utskrivningsklara personer under februari.
Kalle var utskrivningsklar 11:00 den 1/2 och skrivs ut den 4/2 (4 dagar)
Stina var utskrivningsklar 13:00 den 1/2 och skrivs ut den 4/2 (3 dagar)
Medelvärdet blir 3,5 och kommunen får betala för 1 dag (Kalle) under förutsättning att Regionen
uppfyllt kriterierna under föregående rubrik
Vilket belopp gäller?
Beloppet som används är det som varje år fastställs nationellt i Socialstyrelsens föreskrifter om belopp
för vård av utskrivningsklara patienter.
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Hur ska tvister hanteras?
Grundantagande
Länets överenskommelse runt samverkan vid utskrivning bygger på tillit mellan parterna. Berörda
verksamheter bör därför ta ansvar för att komma överens vid eventuella tvister. En partsgemensam
uppföljningsgrupp på länsnivå som hanterar tvister bedöms inte nödvändig med tanke på att tvisterna
är få. Dessutom skulle en sådan gruppering innebära onödig administration och onödiga kostnader för
organisationerna.
Kontaktvägar behöver vara tydliga
Regionen och respektive kommun ska utse en utpekad kontaktperson för hantering av
betalningsansvar.
Kontaktpersonerna behöver finnas på strategisk nivå i organisationen och ansvara för kontakter med
fakturaansvariga.
Hantering på individnivå






Kommun bestrider faktura.
Fakturaansvarig i Regionen meddelar berörd verksamhet samt Regionens kontaktperson.
Steg 1 - Ansvariga chefer för berörda verksamheter i kommun och Region gör utredning och
kommer överens om hantering
Steg 2 - Om oenighet kvarstår – Lyft till nästa chefsnivå i organisationerna
Utfall av överenskommelse meddelas till Regionens kontaktperson och fakturaansvarig

Hantering av medelvärde
Om överenskommen lösning innebär att aktuell kommuns medelvärde och därmed betalning för andra
vårdtillfällen påverkas:



Regionens kontaktperson ansvarar för att ny medelvärdesberäkning görs i samråd med
kommunens kontaktperson och att beslut tas om övriga fakturor.
Kreditfakturor skickas om ny medelvärdesberäkning är under målvärdet
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