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Landstingsstyrelsen

Prestationsersättningar utifrån statsbidrag
I regelbok för vårdval i Jönköpings län, fastställd av landstingsfullmäktige 2009
och senast reviderad 27 – 28 november 2012, beskrivs hur riktade statsbidrag ska
användas till prestationsersättningar. Regeringen sätter fokus på viktiga områden
genom bidrag som ska tjäna som ekonomiska incitament inom specifika områden.
Inom äldreområdet ges bidragen till landstinget och kommunerna. Vårdenheter
förväntas delta i linje med överenskommelserna. I regelboken står att modeller för
ersättning ska utvecklas när överenskommelse mellan Socialdepartementet och
SKL har slutits.

Modell för prestationsersättning undvikbar
slutenvård/återinläggningar
Ett av områdena för prestationsersättningar i Regelboken är Undvikbar
slutenvård/återinläggningar. Bedömning av förväntad prestationsersättning från
staten är att landstinget kommer att erhålla minst 7 mnkr.
Modell har tagits fram för prestationsersättning till specialistsjukvård och
primärvård.
2013 satsar Landstinget totalt sju miljoner kronor i en prestationsersättning för att
minska återinläggningarna:
– 4,9 miljoner kronor till primärvården
– 2,1 miljoner kronor till den specialiserade vården
Ersättningen, som införs i april 2013, ska stimulera en minskning med ungefär
400 återinläggningar.
Ersättningen kopplas till varje fokusutskrivning som sker från april till
31 december. En fokusutskrivning är en utskrivning av en patient över 65 år som
uppfyller minst ett av följande:
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– har haft en tidigare inläggning under de senaste 12 månaderna
– har en aktuell huvud- eller bidiagnos som är diabetes,
förmaksflimmer, hjärtsvikt, KOL eller stroke
– vårdgivaren bedömer att det är en riskutskrivning
Den specialiserade vården får 200 kr per fokusutskrivning för att säkra ett
förstärkt omhändertagande genom
– remiss till primärvården inom ett dygn från utskrivning
– telefonsamtal inom 72 timmar
Primärvården får 600 kr per fokusutskrivning för att säkra ett förstärkt
omhändertagande sker med målet att undvika en återinläggning.
Ifall fokuspatienten återinläggs inom 30 dagar från utskrivning görs ett avdrag
från primärvårdens ersättning med 1,5*600 kr = 900kr.
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