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Remiss - Belopp för vård av utskrivningsklara patienter
för år 2022 (Dnr 4.1-28861/2021)
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till Socialstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Till vård- och omsorgsnämnden har det inkommit en remiss från Socialstyrelsen
där kommunen inbjuds att lämna synpunkter på ett förslag till föreskrifter om
belopp för vård av utskrivningsklara med tillhörande konsekvensutredning.
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (2017:617).
Remisstiden är till den 26 oktober 2021.
Socialstyrelsen fastställer årligen genom föreskrifter det belopp en kommun i vissa
fall ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar patient, i de
fall regionen och kommunen inte har träffat en överenskommelse om annat.
Bestämmelser om kommuners betalningsansvar finns i lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
I den föreslagna föreskriften fastställs det belopp som en kommun ska lämna i
ersättning per vårddygn till en region till 9 300 kronor.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer riktigheten i beräkningarna som korrekt.
Beloppet är framtaget med slutenvårdens kostnadsutveckling som bas där
beräkningen utgår från KPP, kostnad per patient, 2018-2020 och sedan uppräknat
med index från år 2019 till år 2022.
Socialstyrelsen har under arbetet med föreskrifterna fört en dialog med
representanter från SKR och de ser positivt på beräkningsmodellen. Det
föreslagna beloppet bedöms vara sådant att kommuner och regioner ges
incitament till effektiva vårdprocesser.
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Ersättningen per vårddygn är uppräknad från nuvarande 5500 kronor per dygn till
9300 kronor per dygn. Den höga uppräkningen kommer att ha en betydande
påverkan på vård- och omsorgsförvaltningens kostnadsbild.
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