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Avtal
mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för
dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende, samt avrop i ordinärt boende och
tjänsteköp i särskilt boende.

Bakgrund
Från 1 februari 2013 kommunaliseras hälso- och sjukvård i ordinärt boende från
18 år och äldre. I detta beslut reglerades dietistkompetensen i ordinärt boende
medan frågan om dietistkompetens i särskilt boende varit oklar.

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




Säkra kommunernas kompetensförsörjning av dietist
Dubbelarbete ska undvikas
Samhällets resurser ska användas kostnadseffektivt

Överenskommelse








Ansvaret för dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende åvilar
kommunerna från och med 1 januari 2013.
Från den 1 januari 2013 åtar sig Norrbottens läns landsting att
tillhandahålla dietistkompetens mot ersättning från kommunerna i
särskilt boende.
Dietistkompetens i ordinärt boende tillhandahålls av landstinget utan
kostnad.
För beställda och utförda insatser ska kommunerna ersätta landstinget
per påbörjad period av 15 minuter.
Målsättningen är att utföra insatsen på kortast möjliga tid inom ramen för
individens behov.
Under 2013 ersätter kommunerna landstinget med självkostnadspris 284
kr per timme för dietistkompetensen.





Timpriset uppräknas årligen med prisindex LPI exkl läkemedel.
Första uppräkning sker den 1 januari 2014.
Ersättning för restid och kilometerersättning tillkommer enligt gällande
avtal (Bilersättningsavtal - BIL 01) med bilagor.

Samverkan
Parterna ska upprätta rutiner för tjänsteköp och avrop av dietistkompetensen.

Giltighetstid
Avtalet om kommunernas ansvar för dietistkompetens i ordinärt och särskilt
boende gäller från den 1 januari 2013 och tillsvidare. Avtalet i denna del kan
endast sägas upp om bägge parter enas om detta.
Avtalet om att landstinget kostnadsfritt ska tillhandahålla dietistkompetens i
ordinärt boende gäller tillsvidare. Avtalet i denna del kan endast sägas upp om
bägge parter enas om detta.
Avtalet för tjänsteköp av dietistkompetens i särskilt boende gäller från 1 januari
2013. Avtalet i denna del gäller till 31 december 2014 med en uppsägningstid på
sex månader. Om ingendera parten säger upp avtalet förlängs det med ett år i
taget.
Tvister med anledning av detta avtal ska lösas i följande steg:





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