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Socialnämnden 

Regional ersättnings- och uppföljningsmodell av 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård i Uppsala län  

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar överenskommelsen om ersättnings- och 
uppföljningsmodell av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Uppsala län. 

Beslutsfattare: socialnämnden 

Bakgrund 
Östhammars kommun har sedan 1 maj 2018 en överenskommelse med Region 
Uppsala om villkor och ersättningsansvar vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård till kommunen. Region Uppsala och länets kommuner är överens om 
att ingå i en ny överenskommelse med motsvarande villkor. 

Sammanfattning av ärendet 
Parterna är överens om att den ekonomiska ersättningsmodellen ska följa 
bestämmelserna om betalningsansvar i 5 kap lagen (2017:612) om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Ersättningen för vård av utskrivningsklara patienter ska följa det avtal som 
tidigare slutits mellan Region Uppsala och kommunerna. Avtalet gäller från och 
med den 1 maj 2018 tills nytt beslut avseende ersättningsnivå fattas gemensamt 
av de berörda parterna. Uppföljning av ersättningsnivå och det ekonomiska 
utfallet ska ske inom två år efter att en ny överenskommelse undertecknats.  

På uppdrag av TML HSVO ska en strategisk länsövergripande analysgrupp 
ansvara för kontinuerlig uppföljning av processmått och effektmål. Målet är att 
ingen person ska vara kvar inom sluten hälso- och sjukvård efter att personen är 
utskrivningsklar. Samverkan ska ske med lokala analysgrupper som kopplas till 
närvårdssamverkan och som har ansvar för den lokala uppföljningen. 

Vid verksamhets- eller organisationsförändringar, permanenta eller tillfälliga, 
som kan påverka utskrivningsprocessen, ska risk och konsekvensanalys göras i 
samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna.  

Beslutet skickas till 
region.uppsala@regionuppsala.se 
Socialchef 
Vård och omsorgschef 
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