29 AUGUSTI 2013

Överenskommelse om tjänsteköp av
sjukvårdsinsatser
– Mellan kommun och landsting samt mellan

kommunerna i Norrbottens län
Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten, genom
Kommunförbundet Norrbotten, träffar följande överenskommelse om
tjänsteköp av sjukvårdsinsatser mellan kommun och landsting och
mellan kommunerna i Norrbottens län.

Bakgrund
Från 1 februari 2013 har kommunerna tagit över ansvaret för hälsooch sjukvård i ordinärt boende från 18 år och äldre. Landstinget har
kvar ansvaret för barn och ungdom 0 – 17 år. Ömsesidigt behov av
tjänsteköp av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan
uppkomma.
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Timkostnaden är beräknad för respektive yrkesgrupp
distriktssköterska, arbetsterapeut respektive sjukgymnast i
2012 års nivå.
Under 2013 ersätter kommunen landstinget för
distriktssköterska med 379 kronor/timme, för sjukgymnast 353
kronor/timme och för arbetsterapeut 356 kronor/timme.
Under 2013 ersätter landstinget kommunen för
distriktssköterska med 371 kronor/timme, för sjukgymnast 327
kronor/timme och för arbetsterapeut 311 kronor/timme.
Uppräkning av timpriset görs årligen med en procentuell
schablon som motsvarar löneökning för respektive
personalkategori. Första uppräkning sker hösten 2013.
Målsättningen är att utföra insatsen på kortast möjliga tid inom
ramen för individens behov, inklusive tid för
dokumentation/journalföring.
För beställda och utförda insatser ska ersättning utgå per
påbörjad period på 15 minuter.
Ersättning för restid utgår med motsvarande beräknad
timkostnad. Kilometerersättning tillkommer enligt gällande
avtal (Bilersättningsavtal - BIL 01 med bilagor).
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Kostnader för sjukvårdsmaterial, hjälpmedel,
inkontinenshjälpmedel påförs beställaren av tjänsten.
Förskrivningsrätten av hjälpmedel och inkontinensartiklar
följer professionen.
Journalföring i respektive huvudmans journalsystem

Giltighetstid mm





Överenskommelsen gäller från och med den 1 februari 2013
tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader
Om förutsättningarna skulle förändras har parterna rätt att
påkalla omförhandling av överenskommelsen.
Parterna ska utvärdera tillämpningen kontinuerligt genom
kommunernas länsnivå och landstinget.
Tvister i anledning av denna överenskommelse ska lösas i
följande steg:
I första hand i samförstånd mellan parterna inom
verksamheten.
I andra hand i samverkansforum på tjänstemannanivå eller
politisk nivå på länsnivå.
I tredje hand av allmän domstol.

Luleå den

Luleå den

Norrbottens läns landsting
Norrbotten

Kommunförbundet

Kent Ögren
Ordförande

Karl Petersen
Ordförande

………………………….. kommun beslutar i enlighet med
ovanstående överenskommelse.

Datum ................................................
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