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§ 143

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2018/140
Sammanfattning
Riksdagen antog i juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård, som trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Lagen ersatte lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, vanligen benämnd
betalningsansvarslagen (BAL).
Den nya lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda
som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.
I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”.
Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten psykiatrisk
hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under 2018. Om inte
särskild överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3 kalenderdagar efter
utskrivningsklar från och med 2019-01-01.
Kommunförbundet Skåne har under 2018 i samverkan med Region Skåne tagit fram ett
förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- och
sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården.
I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används under 2018 för
utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, även ska gälla för patienter i
psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård från och med 2019-01-01.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden föreslå
Kommunstyrelsen besluta
att anta Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, gällande såväl somatik som psykiatri.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

3

