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Beräkning av betalningsdagar och fakturering i Prator
1 Inledning
Syftet med detta dokument är att beskriva hur betalningsdagar och fakturering beräknas i ITstödet Prator. För att ge en bild av vad som framgår, och inte framgår, i Prator kopplat till de
delar som ska beaktas för att ersättning från kommun till landsting ska bli aktuellt citeras även
avsnitt om ekonomiska villkor i Landstingets och kommunernas överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

2 Ekonomiska villkor i överenskommelse
Nedan citeras avsnitt om ekonomiska villkor i Landstingets och kommunernas
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
”I tidigare avsnitt har betonats att syftet med den lag som denna överenskommelse ska stödja är att
patienter inte ska fortsätta vårdas i sluten vård efter att de är utskrivningsklara. Målbilden för all
planering, och alla rutiner kring patientens hemgång, är därför att patienter ska skrivas ut från den
slutna vården i samband med att de är utskrivningsklara.
I de fall som en patient vårdas i sluten vård efter att behandlande läkare har bedömt att patienten är
utskrivningsklar ska den kommun där patient är folkbokförd betala ersättning till Landstinget. Om en
kommun har placerat en patient i en boendeform eller bostad i en annan kommun åligger
betalningsansvaret på den kommun som gjort placering oaktat var patienten är folkbokförd.
Betalningsansvaret inträder tre kalenderdagar efter att den slutna vården har underrättat berörda
enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar. I de fall som underrättelse lämnas efter
klockan 12.00 inträder betalningsansvar efter fyra kalenderdagar. För patienter som vårdas inom
psykiatrisk sluten vård inträder däremot betalningsansvaret efter 30 kalenderdagar under 2018, givet
att ikraftträdande av ny lag sker från 1 januari 2018 för denna patientgrupp och med detta förslag till
back-up lösning för betalningsansvar.
Ersättning från kommun till Landsting ska uppgå till ett belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i
riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet räknas om årligen utifrån kostnadsutvecklingen för
vårdplatser och fastställs av regeringen eller den myndighet som bestäms av regeringen.
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För att kommunens betalningsansvar ska inträda ska den slutna vården ha skickat ett
inskrivningsmeddelande samt underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är
utskrivningsklar. En underrättelse i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård ska motsvara en
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar. I de fall som en samordnad individuell planering
ska genomföras inträder kommunens betalningsansvar under förutsättning att den fasta vårdkontakten
i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till samordnad individuell planering senast tre
dagar efter den slutna vårdens underrättelse om utskrivningsklar. Kommunens betalningsansvar ska
däremot inte inträda om patienten inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana
insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
Patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård är fortsatt inskrivna vid
vårdinrättning, trots att de inte är inneliggande, men berörs ändå av betalningsansvaret.
Ovanstående förutsättningar för betalningsansvar innebär bland annat att:
• Om den slutna vården inte skickat något inskrivningsmeddelande eller underrättat
utskrivningsklar till kommunen inträder inget betalningsansvar för kommunen.
•

Om patienten inte har behov av insatser från både kommunen och Landstinget, eller om
patienten inte samtycker till en samordnad individuell planering, kan inte någon kallelse
skickas. Givet att övriga villkor är uppfyllda inträder kommunens betalningsansvar ändå i
dessa fall tre kalenderdagar efter det att underrättelse om utskrivningsklar har skickats. I
detta sammanhang kan även betonas att den landstingsfinansierade öppna vården ska kalla
till samordnad individuell planering även i de fall patientens fortsatta behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser huvudsakligen förväntas tillgodoses inom den kommunala hälso- och
sjukvården.

•

I de fall där patienten endast bedöms ha behov av insatser från socialtjänsten kommer den
landstingsfinansierade öppna vården varken att få ett inskrivningsmeddelande eller ha en
skyldighet att kalla till planering. Kommunens betalningsansvar inträder i dessa fall tre
kalenderdagar efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är
utskrivningsklar.

•

Det utfaller inget betalningsansvar för kommunen om de insatser som Landstinget ansvarar
för inte kan utföras.

•

Vid övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska
kommunens betalningsansvar inträda ifall den slutna vården har underrättat kommunen om
att patienten skrivits in (inskrivningsmeddelande) och när patienten bedömts vara
utskrivningsklar samt upprättat en samordnad vårdplan.”

3 Villkor för beräkning och fakturering i IT-stödet Prator
Nedan beskrivs beräknings- och faktureringsvillkor i Prator enligt beskrivning som
erhållits av systemleverantören Evry. För att förstå beskrivning krävs kunskap om
begrepp och processflöde i Prator.
1.
2.
3.
4.

Om det finns SVU för individ A
Och meddelande om inskrivning är skickat
Och skickat utskrivningsklardatum är passerat
Och faktiskt utskrivningsdatum är dagens datum eller ett tidigare datum
5. Och om
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5a.
Utskrivningsklardatum (tex 171103) är satt till datum efter att meddelande om
utskrivningsklar skickats (tex 171101)
5b. Eller om
Utskrivningsklardatum = Datum då meddelandet skickats
OCH meddelandet skickades INNAN klockslag X (12:00)
Så
sätts Betalningsansvar Y till:
Faktiskt utskrivningsdatum – (Utskrivningsklardatum + 3 kalenderdagar) -1*
5c. Annars om
Utskrivningsklardatum = Datum då meddelandet skickats
OCH meddelandet skickades EFTER klockslag X (12:00)
Så
sätts Betalningsansvar Y till:
Faktiskt utskrivningsdatum – (Utskrivningsklardatum + 4 kalenderdagar) -1
6. Så beräknas Fakturabelopp enligt:
Fakturabelopp = Betalningsansvar Y kalenderdagar x Z SEK
Där Z = Kostnad per dag (SEK)
Om psykiatri à30 kalenderdagar (31 kalenderdagar om ut.klar skickas efter klockslag X)
I övrigt gäller samma villkor för somatik och psyk.
Om meddelande om utskrivningsklar makuleras àSamma funktion som idag (se avsnitt 4
med datumexempel).
Om ändring av pris sker under en vårdperiod gäller priset vid inskrivningen för hela
vårdperioden.
* Dagen för utskrivningsklardatumet räknas som en av de tre ”karensdagarna”. Detta
innebär att kommunen har betalningsansvar för utskrivningsdagen (= faktiskt
utskrivningsdatum).
EXEMPEL: Utskrivningsklardatumet = 1 dec => 1,2 och 3 dec är betalningsfria.
Faktiskt utskrivningsdatum = 4 dec => Betalar för 4 dec.
För att få formeln att stämma läggs -1 till: 4 dec – (1 dec +3) -1 = 1 dag med
betalningsansvar.
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4 Exempel – Tillämpning av villkor för beräkning och fakturering i
IT-stödet Prator
Nedan beskrivs några exempel på hur villkor för beräkning och fakturering i IT-stödet
Prator tillämpas i praktiken för somatisk vård.
1 februari

2 februari

5 februari

10 februari

15 februari

Meddelande om ut.klar
skickas innan klockslag X
Fall 1
(12:00) med ut.klardatum
samma dag.

4 februari = 3 dagar efter ut.klardatum

Meddelande om ut.klar
Fall 2 skickas innan klockslag X
(12:00).

Ut.klardatum(Angivet när
meddelande om ut.klar
skickades.)

8 februari = 3 dagar efter ut.klardatum

Meddelande om ut.klar
skickas EFTER klockslag X
Fall 3
(12:00) med ut.klardatum
samma dag.

5 februari = 4 dagar efter ut.klardatum

Makulering av
meddelande om
ut.klar görs pga
förändring av
medicinskt
tillstånd/planering.

Meddelande om ut.klar
skickas innan klockslag X
Fall 4
(12:00) med ut.klardatum
samma dag.

Meddelande om ut.klar
skickas innan klockslag X
Fall 5
(12:00) med ut.klardatum
samma dag.

Betalningsansvar från och med

Makulering av
meddelande om
ut.klar görs pga
förändring av
medicinskt
tillstånd/planering.

Meddelande om ut.klar
skickas innan klockslag X
Fall 6
(12:00) med ut.klardatum
samma dag.
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Makulering av
meddelande om ut.klar
görs pga
* felskrivning/kan ej
skrivas ut denna dag,
* annan anledning,
* ingen anledning väljs,
endast kommentar skrivs.

Meddelande om
ut.klar skickas
innan 12:00 med
ut.klardatum
samma dag.

4 februari = 7 dagar tom makulering (10
feb) + 1 dag efter andra ut.klar (15 feb)
= Ny uträkning efter andra ut.klar.

Meddelande om
ut.klar skickas
innan 12:00 med
ut.klardatum
samma dag.

16 februari = 1 dag efter nytt
ut.klardatum då 2 betalningsfria dagar
förbrukades före makulering (som
jämställs med ut.klardag)
= Ny uträkning efter andra ut.klar.

Meddelande om
ut.klar skickas
innan 12:00 med
ut.klardatum
samma dag.

18 februari = 3 dagar efter nytt
ut.klardatum
= Ny uträkning efter andra ut.klar.
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