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Avtal
mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om delegerade
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för barn och unga 0 18 år.
Bakgrund
Från 1 februari 2013 kommunaliseras hälso- och sjukvård i ordinärt boende från
18 år och äldre.
Syftet med detta avtal om samverkan är att reglera delegerad hälso- och sjukvård
i ordinärt boende för personer 0 - 18 år.
Bedömning av vad som är hälso- och sjukvård görs av behandlande legitimerad
yrkesutövare enligt föreskrift SOSFS 2009:6 "Bedömning av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård"

Mål
Parterna är överens om följande gemensamma mål ur ett patient- och
verksamhetsperspektiv:





Den enskildes och närståendes förmågor nyttjas så långt som möjligt
Antalet vårdgivare kring den enskilde i behov av vård- och
omsorgsinsatser ska minimeras
Dubbelarbete ska undvikas
Samhällets resurser ska användas kostnadseffektivt

Överenskommelse


Från den 1 februari 2013 åtar sig kommunerna att utföra delegerad hälsooch sjukvård för personer 0 - 18 år. Förutsättningar för åtagandet är att
uppdragen är beställda och delegerade av primärvård och att kommunen
har kompetens att godta delegationen.

















Kommunen utför delegerad hälso- och sjukvård utan ekonomisk
ersättning när tidpunkten för insatsen sammanfaller med en beviljad och
beslutad socialtjänstinsats enligt Socialtjänstlagen (SoL), eller personlig
assistentinsats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med socialtjänsten som utförare.
Landstinget betalar ersättning till kommunerna när tiden för en delegerad
hälso- och sjukvårdsinsats inte sammanfaller med socialtjänst- eller
personlig assistentinsats med socialtjänsten som utförare.
För beställda och utförda insatser ska landstinget ersätta kommunerna per
påbörjad period av 15 minuter.
Målsättningen är att utföra insatsen på kortast möjliga tid inom ramen för
individens behov. I grundbeställningen ska framgå beräknad tid för
uppdragets utförande. Kommunen ska godkänna uppdraget inklusive
beräknad tidsinsats.
Vid avvikelse från grundbeställningen ska kommunen ha dialog med
beställaren om bedömning av utökad tid.
Under 2013 ersätter landstinget kommunen med 316 kr per timme för
socialtjänstpersonal och 305 kr per timme för personliga assistenter,
motsvarande självkostnadspris per timme.
Timpriset uppräknas årligen med samma procentuella schablon som
ersättningen för personlig assistans justeras med efter beslut av
regeringen. Första uppräkning sker den 1 januari 2014.
Ersättning för restid och kilometerersättning tillkommer enligt gällande
avtal (Bilersättningsavtal - BIL 01) med bilagor. Restid under 10 minuter
per enkelresa samt resor som ändå skulle genomföras ska inte faktureras.
Landstinget kan inte välja att själv utföra sjukvården kontorstid, d v s
måndag till fredag och köpa enbart på obekväm arbetstid.

Giltighetstid
Avtalet gäller från den 1 februari 2013 och tillsvidare. Avtalet kan endast sägas
upp om bägge parter enas om detta.

Tvister med anledning av denna överenskommelse ska lösas i följande steg:





I första hand i samförstånd mellan parterna på lokal nivå
I andra hand i Länsstyrgrupp
I tredje hand av den Politiska samverkansberedningen i länet
I fjärde hand av allmän domstol

För landstinget i Norrbottens län
Den . . . . . . . . . . 20. .

För . . . . . . . . . . . . kommun
Den . . . . . . . . . . . . . 20. .
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