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Rapport från arbetsgruppen för tjänste- köp/byte
Bakgrund
Hösten 2004 etablerades olika grupper för att stödja genomförandet av Skånsk
Livskraft - vård och hälsa i linjen. För närsjukvårdens etablering bildades särskilda
lokala styrgrupper i de olika sjukvårdsdistrikten med företrädare för regionens och
kommunernas förvaltningar. Dessutom bildades samordningsgruppen med
representanter från de lokala styrgrupperna och med uppdraget att ge forslag till
ställningstaganden och gemensamma definitioner och principer i ett Skåneperspektiv
(samordningsgruppen upphörde 2005-03-1 7).

Uppdrag
Närsjukvården bygger på funktionellt, ibland gränsöverskridande, samarbete mellan
olika kompetenser för bästa tillgodoseende av patientens/vårdtagarens behov. Utifrån
diskussioner om tillämpning av den s. k. gränssnittsöverenskommelsen mellan
kommunerna och regionen gav samordningsgruppen 2005-09-06 följande uppdrag åt
en arbetsgrupp, se bilaga med representanter för kommunerna och regionen:
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Kartlägga om tjänsteköp-/byte behövs utifrån brukarens perspektiv
ldentifiera grupper/områden med mycket insatser
Utveckla formalia kring ev. beställningar
Utveckla ev. former för generella beställningar och vem som kan beställa

Genomförande
Arbetsgruppen har gjort en kartläggning i fyra distrikt i Malmö, Helsingborg och Ystad
om ivilken utsträckning kommunens personal gör hembesök hos vårdtagare som
regionen bedöms ha ansvar för enligt gränssnittsöverenskommelsen. Olika tolkning
och tillämpning har diskuterats ingående i arbetsgruppen för att komma fram till
gemensamt ställningstagande om gränsdragning och därmed tillämpning.
Gruppen har också gjort en kartläggning av i vilken utsträckning avtal finns om
tjänsteköp mellan kommun och primärvård. De lokala avtal som finns idag har
undertecknats av verksamhetschefer, förvaltningschefer och/eller medicinskt ansvarig
sjuksköterska. Avtalen omfattar dels tjänsteköp och dels samverkan och
samfinansiering med olika utformning. Se bilaga.

Resultat

Betalningsansvar
Enligt den genomförda kartläggningen om de insatser som utföres i hemmet har
arbetsguppen enats om följande förtydligande av betalningsansvaret enligt
tröskelprincipen.

Kommunen har betalningsansvar för
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vårdtagare med HSL-insatser i hemmet ordinerade av läkare.

Region Skåne har betalningsansvar för
patienter som kan ta sig Över tröskeln och erhålla vård på vårdcentral alternativt
öppenvårdsmottagning. I de fall HSl-insatser som ordinerats av läkare och som av
denne bedöms bättre kunna ges i hemmet pg a bristande tillgänglighet (exv.
vårdcentralens öppettider, trappor).
Avtal
Den gjorda kartläggningen av avtal representerar dels vård och omsorg av enskilda
patienter som genom samverkan mellan huvudmännen får en mer tillgånglig vård och
dels en vård för patienter med behov av speciella insatser och där samverkän
dessutom leder till ökade förutsättningar för kunskapsuppbyggnad,
kompetensöverföring och kunskapsutbyte.
Avtalen reglerar ekonomisk ersättning och/eller överenskommelse om
tj ä nstebyte/samverka n.

Rekommendation
Utifrån ovan redovisade fortydligande av betarningsansvar avseende
"tröskelprincipen" samt genomgång av befintliga lokala avtal föreslår arbetsgruppen:
Den huvudman som utför tjänst åt betalningsansvarig huvudman enligt särskild
skriftlig överenskommelse erhåller ersättning för utförda tjänster enligt nedan.
För att inte hindra utvecklingen av det gränsöverskridande arbetet i närsjukvården bör
en formalisering i lokala avtal tillämpas när det är angeläget ur verksamhetens
synpunkt.

Avtalen bör ha följande innehåll:
vårdtagare eller grupper av vårdtagare
tjänsteinnehåll
"ordination"/beställning
beräknadtidsomfattning
ersättning
betalningsföfarande
uppföljning
uppsägning

-

Avtal tecknas lokalt av verksamhetschef eller förvaltningschef beroende på vem som
har det ekonomiska ansvaret. Avtalen kan omfatta ekonomisk ersättning eller byte av
tjänster. Bifogade avtal kan utgöra goda exempel på avtalsutformning.
För arbetsgruppen

Malin Rehnström

Arbetsgrupp
Birgitta Rignör, Västra lnnerstaden, Malmö
Marianne Andell, Västra lnnerstaden, Malmö
Asa Lundblad, Ystad
Ebba Larsson, Helsingborgs kommun
Mats Nilsson, Primärvården, Helsingborg
Lars Nygaard-Pedersen, Primärvården, Helsingborg, ersättare
Magnus Kåregård, Primärvården, Kristianstad. ersättare
lngrid Kask-Esperi, Primärvården, Malmö

