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SAMT DEMENSUTREDNING

UPPDRAG FÖR SLUTEN GERIATRISK
VÅRD SAMT DEMENSUTREDNING
Syftet med uppdraget är att tillgodose befolkningens behov av geriatrisk
slutenvård, demensutredning samt viss öppen geriatrisk vård.

1 Målgrupp
Patient som är
- 65 år och äldre och
- biologisk åldrad och
- nära sin funktionella sviktgräns och
- folkbokförd i ansvarsområdet eller aktivt valt vårdgivaren och
- beroende av andra för att klara sitt dagliga liv eller
flera samtidiga hälsoproblem, behandlingsmetoder, läkemedel och
vårdgivare
Psykologiska, sociala och existentiella frågor har en central plats i
patientens vardag.
Ansvaret för bedömning av om patienten tillhör målgrupperna åvilar
Vårdgivaren

1.1

Kriterier för vård vid geriatrisk klinik

I syfte att undvika onödiga förflyttningar mellan olika vårdnivåer skall
patienten för att vårdas vid geriatrisk klinik vara tillräckligt medicinskt
stabil och utredd dvs inte ha ett förutsägbart behov av akutsjukhusets
resurser och ej kunna vårdas i hemmet med utökade insatser från
kommun, primärvård och/eller ASiH.
1.1.1 Intag till geriatrisk slutenvård från hemmet, närakut eller
akutsjukhusets akutmottagningar.
Kriterier för intag till geriatrisk klinik är:
1) recidiv av tidigare diagnostiserad sjukdom eller försämring
(medicinsk eller funktionell) av kronisk sjukdom eller
2) ortopedisk diagnos utan operativt ingrepp där hemgång/fortsatt
vistelse i hemmet ej är möjlig på grund av nytillkomna
funktionshinder och kraftig smärta eller
3) nytillkommet sjukdomstillstånd som kräver slutenvård men inte
akutsjukhusets resurser eller
4) symtomlindring i livets slutskede (ej specialiserad palliativ vård)
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1.1.2 Intag till geriatrisk slutenvård från akutsjukhusens
vårdavdelningar
Kriterier för intag till geriatrisk klinik är:
1) förväntad vårdtid på minst fyra vårddygn vid den geriatriska
kliniken och
2) förbättringspotential och kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen så
att han/hon kan återgå till hemmet med eller utan fortsatt
rehabilitering/vård/omsorg genom utökade insatser från kommun,
primärvård och/eller ASiH eller
3) behov av symtomlindring i livets slutskede (ej specialiserad
palliativ vård)
1.1.3 Anslutning till minnesmottagning
Patient över 65 år med symptom som vid demensliknande tillstånd enligt
gällande vårdprogram för demens.

2 Uppdrag
Vården skall utgå från patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella
behov. Stöd till närstående ingår i uppdraget. Målet för verksamheten är att
skapa förutsättning för så hög hälsorelaterad livskvalitet som möjligt för
patienten. Med detta avses att patienten utifrån sina förutsättningar och
önskemål uppnår bästa medicinska och rehabiliteringsmässiga resultat och
så hög grad av autonomi som möjligt.
Utmärkande för uppdraget är att nätverksbyggande med stöd funktioner i
form av husläkarverksamhet, anhöriga, hemtjänst m.m utgör en central del
i arbetssättet runt den äldre människan.

2.1 Slutenvård
•

•

•

Utredning, diagnostik, medicinsk behandling och omvårdnad
vid somatiskt sjukdomstillstånd, såväl kroniska som hastigt
förlöpande och instabila. Vård skall ges vid psykiskt
sjukdomstillstånd och beroendeproblematik i kombination med
somatiskt sjukdomstillstånd, där det senare överväger.
Rehabilitering tills dess att slutenvård ej längre krävs och att den
öppna vården kan tillgodose rehabiliteringsbehovet (exempelvis
vid neurologiska-, ortopediska-, reumatiska-, hjärt- och
lungsjukdomar).
Allmän palliativ vård i livets slutskede
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2.2 Öppenvård
•

•

•
•

Öppenvård i form av rehabiliteringsinsatser, i direkt anslutning till
utskrivning från geriatrisk slutenvård, till patienter som inte är
kända inom primärvårdsrehabilitering och som bedöms vara i
behov av enstaka insatser.
Fullständig demensutredning enligt gällande regionalt
vårdprogram. Patienten skall ha genomgått steg 1 utredning
(Regionalt vårdprogram för demens) eller motsvarande om ej
utredningen görs i direkt anslutning till ett slutenvårdstillfälle.
Initiera behandling.
Besök för patienter med ovanliga eller komplicerade demensförlopp.
Återbesök i anslutning till avslutat geriatriskt slutenvårdstillfälle
eller avslutad demensutredning steg 2 i syfte att följa upp utförda
behandlingar av mer komplicerad art eller avsluta/sammanfatta
utredning där provsvar inkommit efter utskrivning. Detta för att
patienten skall få en säker och trygg övergång till efterföljande
vårdnivå samt möjliggöra en tidigare hemgång efter vårdtillfället.
Återbesök skall ske inom sex veckor efter utskrivningsdatum.

2.3 Konsultfunktion
Vårdgivaren skall till andra vårdgivare av hälso- och sjukvård tillhandahålla
telefonkonsultation i individuella patientfrågor rörande geriatrisk vård och
demensproblematik.

2.4 Övrigt
Multiprofessionellt team
Vården skall utgå från ett multiprofessionellt team. Teamet skall genom ett
multiprofessionellt samarbetande förhållningssätt tillgodose patientens
vårdbehov.

Individuell vårdplan
För patienter i målgrupperna skall en individuell teambaserad vårdplan för
vårdtillfället upprättas snarast och senast inom fyra vardagar räknat från
inskrivningsdag, om en vårdplan inte sedan tidigare finns upprättad som
omfattar vårdtillfället. Vårdplanen skall i möjligaste mån upprättas i
samråd med patient och/eller närstående.
I vårdplanen skall tydligt framgå
- vem som är ansvarig för vårdplanen under vårdtillfället
- aktuella upprättade mål utifrån patientens uttryckta hälsorelaterade
behov
- att information om planerad vård lämnats till patient
och/eller/närstående.
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Efter avslutat vårdtillfälle skall de mål som satts upp under vårdtiden vara
utvärderade i vårdplanen.

3 Tillgänglighet
Vårdgivaren skall tillse att vårdgrannar kan nå läkare med geriatrisk
specialistkompetens för konsultation årets alla dagar oavsett tidpunkt på
dygnet.
Närstående till slutenvårdspatienter skall kunna nå Vårdgivaren dygnet
runt årets alla dagar.
Vårdgivaren skall sträva efter att upprätthålla en jämn tillgång till
geriatriska vårdplatser under årets alla månader. En planerad minskning av
det tillgängliga antalet vårdplatser under en begränsad tidsperiod får uppgå
till maximalt 10 % av det genomsnittliga antalet vårdplatser under året.
Tidsperioden skall godkännas av beställaren.

3.1

Remiss/förfrågan

Vårdgivaren skall besvara inkomna remisser/förfrågan utan dröjsmål.

3.2

Inskrivningssätt i sluten geriatrisk vård

Den områdesansvariga geriatriska vårdgivaren är ansvarig för att patient,
som bedömts tillhöra målgruppen, erbjuds geriatrisk vård.
Om patient bedömts tillhöra målgruppen och vårdplats hos vårdgivaren ej
erbjuds på grund av kapacitetsbrist vid den egna kliniken ansvarar
vårdgivaren för att, i samarbete med andra leverantörer av geriatrisk vård,
överföring av patienten ske till annan vårdgivare som har
avtal/vårdöverenskommelse med Stockholms läns landsting.
I de fall vårdgivaren ej erbjudit vård för godkänd geriatrisk patient från
akutsjukhusens vårdavdelningar inom nedan angiven tidsram erhåller
akutsjukhuset rätt att kontakta annan geriatrisk vårdgivare för att
tillförsäkra patient geriatrisk vård. Sådan vård ersätts av den
områdesansvarige geriatriska vårdgivaren.
Inskrivning till sluten geriatrisk vård kan ske genom direktinskrivning eller
inskrivning från akutsjukhusens vårdavdelningar

3.2.1 Direktinskrivning
Med direktinskrivning avses inskrivning utan föregående vårdtillfälle vid
akutsjukhusets vårdavdelning.
a) Oplanerad direktinskrivning från hemmet./närakut/akutmottagning
Vårdgivaren skall tillhandahålla vårdplats vid geriatrisk klinik till samtliga
godkända patienter inom 3 timmar efter att bedömningsbar
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förfrågan/remiss erhållits. Detta gäller årets alla dagar oavsett tidpunkt på
dygnet.
b) Planerad direktinskrivning från hemmet
Då patienten av Vårdgivaren bedömts tillhöra målgruppen skall vårdplats
erbjudas vid lämplig tidpunkt utgående från medicinsk bedömning och
önskemål från remitent och patient.

3.2.1 Inskrivning från akutsjukhusens
vårdavdelningar
Vårdgivaren skall tillhandahålla vårdplats vid geriatrisk klinik till samtliga
godkända patienter inom 24 timmar efter att bedömningsbar
förfrågan/remiss erhållits. Detta gäller årets alla dagar oavsett tidpunkt på
dygnet.

3.3

Besök i öppen vård

Vårdgivaren skall erbjuda möjlighet till mottagningsbesök för
demensutredning vardagar året om. Patient alternativt närstående skall
inom fem vardagar få information om tid för det första besöket, räknat från
det att remissen inkommit till Vårdgivaren. Inom 30 dagar skall patient ha
påbörjat utredningen. Målsättning är att utredning skall vara avslutad inom
tre månader.

4 Kompetens
Formell kompetens skall finnas enligt nedan
• Vårdgivaren skall ha specialistutbildad läkare i geriatrik och
specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre i verksamheten.
• Palliativ vård motsvarande nivå B enligt Svensk läroplan i palliativ
medicin, www.sfpm.org
• Vårdgivaren skall ha sjukgymnast, arbetsterapeut och utbildad
kurator /socionom
Tillgång till dietist, logoped, psykolog och stöd i existentiella frågor skall
finnas i verksamheten

5 Kvalitetsregister
Vårdgivaren skall rapportera till relevanta kvalitetsregister. För detta
uppdrag avses för närvarande Svenska Palliativregistret och Svenska
Demensregistret.
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6 Miljö
Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för
• att den verksamhetsanknutna elanvändningen 1 minskar genom
effektivisering och genomtänkta lösningar.
• att hos Vårdgivaren anställd läkemedelsförskrivande personal har
utbildning i läkemedlens miljöpåverkan.
Vårdgivaren ska
• ha rutiner för kassation och destruktion av läkemedel och
läkemedelsförorenat avfall fungerar enligt lagstiftningens krav
(avser både insamling och transport till förbränningsanläggning) 2 .
Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för
• att användningen av farliga kemikalier och kemiska produkter som
innehåller farliga kemikalier minskas eller tas bort helt i enlighet
med SLL: s utfasningslista 3
• att de måltider som serveras till patienterna baseras på ekologiskt 4
framställda livsmedel.
• att användningen av produkter som innehåller farliga kemikalier
minskas eller tas bort helt i enlighet med SLL:s utfasningslista 5 .
Undersökningshandskar ska år 2011 vara fria från gummikemikalier
eller naturgummilatexprotein. Minst 90 procent av alla
undersökningshandskar ska också vara fria från PVC
(polyvinylklorid) år 2011.
• att avfallet tas om hand på ett sätt som främjar god miljö.
• att verksamheten har ett miljöledningssystem certifierat enligt ISOstandard 14001 eller motsvarande.
• att miljöhänsyn iakttas vid inköp och upphandling av varor och
tjänster.
• att medarbetarna har för uppdraget erforderliga miljökunskaper.

1

Se information på Uppdragsguiden

2

Se information på Uppdragsguiden och janusinfo.

3

Se information på Uppdragsguiden.
Se information på Uppdragsguiden
5
Se information på Uppdragsguiden. Där finns listan över alla farliga kemikalier, kemiska
ämnen och kemikalier i produkter vilka ska fasas ut.
4
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Ersättningsvillkor för geriatrisk öppen- och sluten
vård
1 Total ersättning för samtliga åtaganden
Ersättning för åtaganden enligt detta Avtal utgår med X kr under förutsättning att
beställningen uppnås i sin helhet. Ersättningen avser följande åtaganden:
1.1 Basgeriatriskt uppdrag
1. Ersättning basgeriatrik
2. Mål- och kvalitetsrelaterad ersättning
1.2 Lokala tillägg och avvikelser samt länsövergripande uppdrag
1.3 Kostnadsansvar läkemedel i öppen vård
1.4 Direktintag från hemmet

1.1 Basgeriatriskt uppdrag
Den planerade totala ersättningen för det basgeriatriska uppdraget fördelas enligt
nedanstående tabell, som även ger underlag för poängprisberäkning:

1.1.1 Ersättning basgeriatrik
Uppdrag

DRGpoäng
år 2010

Ersättning
kronor
år 2010

DRGpoäng
år 2011

Ersättning
kronor
år 2011

Vårdtjänst
Basgeriatriskt uppdrag

X drg
enl viktlista
år:

Totalt (grund för målrelaterad
ersättning)
- varav fast ersättning, 35%
- varav rörlig ersättning, 65%
Poängpris totalt (ersättning/antal DRGpoäng)
Poängpris rörlig ersättning (poängpris
totalt * 65%)
Genomsnittlig vikt sluten vård,
basgeriatriskt uppdrag
Genomsnittlig vikt öppen vård,
basgeriatriskt uppdrag

X kr

Ej klart

Ej klart

X kr
X kr
X kr
X kr
X,xx p/vtf
X,xx
p/besök

Ersättningen enligt ovan inkluderar samtliga kostnader som är förenade med vårdtjänsten.

1.1.2 Mål- och kvalitetsrelaterad ersättning
Av den totala ersättningen för det basgeriatriska uppdraget enligt punkt 1.1.1 utgör 4,0% måloch kvalitetsrelaterad ersättning, enligt nedanstående tabell.
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År 2010,
kronor

År 2011,
kronor

Kvalitetsindikatorer
Miljö
Totalt

1.2 Lokala tillägg och avvikelser samt länsövergripande uppdrag
Uppdrag

DRGpoäng

Ersättning

År 2010

kronor
År 2010

Xp
Xp

X kr
X kr

Xp

X kr

Vårdtjänst
Uppdrag 1 (exvis Gåskola)
Uppdrag 2 (exvis Osteoporosmottagning)
Uppdrag x
Länsövergripande uppdrag (enl registrering av
särskilda tillägsskoder)
Totalt DRG-relaterad tilläggsersättning

X kr

- varav fast ersättning, 35%
- varav rörlig, 65%
Poängpris totalt (ersättning/antal DRG-poäng)
Poängpris rörlig ersättning (poängpris totalt *
65%)

X kr
X kr
X kr
X kr

DRGpoäng
År 2011

Ej DRG-relaterade tjänster

Uppdrag 1 (exvis Äldreteam)
Uppdrag x

Ej
tillämpligt
Ej
tillämpligt

X kr
X kr

Ersättningen enligt ovan inkluderar samtliga kostnader som är förenade med specificerade
vårdtjänster.
Ingen mål- och kvalitetsrelaterad ersättning utgår för lokala tillägg och avvikelser eller
länsövergripande uppdrag.

1.3 Kostnadsansvar läkemedel i öppenvård
Ersättning för förskrivning av läkemedel i öppenvård ( se
punkt 2.3)

X kr

1.4 Direktintag från hemmet
D1. Ersättning för direktintag från hemmet
D2. Ersättning för direktintag från akutmottagning vid
akutsjukhus
Maximal ersättning för direktintag enligt D1 och D2

1 500
kronor/vårdtillfälle
750 kronor/vårdtillfälle
X kronor

Ersättningar

2 Specifikation av ersättningar per kategori
2.1 Basgeriatriskt uppdrag
2.1.1 Produktionsrelaterad ersättning basgeriatrik
2.1.1.1 Fast ersättning
För det basgeriatriska uppdraget utgår 35% av totalersättningen som en fast ersättning som
utbetalas med 1/12-del månadsvis i efterskott.

2.1.1.2 Rörlig ersättning
För det basgeriatriska uppdraget utgår 65% av totalersättningen som en rörlig ersättning,
vilken utgår med poängpriset för den rörliga ersättningen multiplicerat med antal
producerade DRG-poäng.
För DRG-poängsättningen och beräkning av genomsnittsvikter tillämpas Stockholms läns
landstings gemensamma beskrivningssystem med tillhörande principer och anvisningar för
öppenvård och slutenvård, dvs DRG-systemet med tillhörande regelverk. Aktuellt års DRGprislista utgår från Socialstyrelsens viktlista i ”NordDRG Full-version” för samma år.

2.1.1.3 Ersättning för DRG-glidning
Att den geriatriska vården beskrivs korrekt enligt landstingets och Socialstyrelsens
anvisningar är viktigt. Med DRG-glidning avses förändring av genomsnittsvikt som beror på
ändrat registreringsbeteende. Förändring av genomsnittsvikter för det basgeriatriska
uppdraget beräknas för total sluten vård respektive total öppen vård. Ingen ersättning utgår
för förändringar av en höjd genomsnittsvikt som uppenbart beror på ändrat registreringsbeteende. I de fall som en förändrad genomsnittsvikt inte uppenbart beror på ändrat
registreringsbeteende accepteras och ersätts en viktglidning med plus/minus 1%.
Ersättningstaken enligt ovan kan dock aldrig överskridas. Parterna har ett gemensamt ansvar
för att följa och analysera orsaker till förändringar.

2.1.1.4

Ersättning över beställd volym

För produktion över den i punkt 1 beställda DRG-poängen år 2010 utgår X kr (10 % av
aktuellt rörligt DRG-poängpris) per DRG-poäng för det basgeriatriska uppdraget.

2.1.1.5 Justering av poängpris mellan åren med anledning av förändrade
snittvikter
Årlig teknisk justering med anledning av ny viktlista skall vara intäkts- och kostnadsneutral
för Vårdgivare och Beställare. Ny genomsnittlig DRG-vikt för sluten - respektive öppen vård
utgår från föregående års utfall av case-mix, simulerat i nya årets Nord-grupperare. Sådan
teknisk justering innebär att poängpriset justeras i motsvarande grad.
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2.1.2 Målrelaterad ersättning för kvalitet och miljö
2.1.2.1 Kvalitetsrelaterad ersättning
Om Vårdgivaren uppnår i Uppföljningsplanen specificerade bonusnivåer betalar Beställaren
en bonus till Vårdgivaren. Om Vårdgivaren inte uppnår i Uppföljningsplanen specificerade
vitesnivåer betalar Vårdgivaren ett vite till Beställaren.
Totalersättningen för det basgeriatriska uppdraget enligt punkt 1.1.1 i detta avtal, xxx Mkr
ligger till grund för beräkning av det maximala vite som Vårdgivaren kan tvingas återbetala
om angivna kvalitetsnivåer ej uppnåtts. Detta vite uppgår till 3,5% av den totala ersättningen.
Utformning av bonusersättningen är under utveckling. Målet är att varje kvalitetsparameter
skall ha en i förväg fastslagen bonussumma. För 2010 och 2011 kommer bonusersättningens
storlek att utgå från samtliga geriatriska vårdgivares inbetalade viten under verksamhetsåret.
Det totala bonusbeloppet fördelas i lika stora delar mellan de kvalitetsparametrarna där
någon eller några vårdgivare har uppnått bonusnivå, år 1 maximalt sex stycken. Varje
kvalitetsparameter får på detta sätt en ”pott” som därefter fördelas mellan de vårdgivare som
uppnått bonusnivå för denna kvalitetsparameter. Fördelningen av ”potten” mellan de
bonusberättigade vårdgivarna sker utgående från deras inbördes relation avseende beställda
DRG-poäng.
Beställaren fakturerar Vårdgivaren eventuellt vite med den i Uppföljningsplanen angivna
procentsatsen i samband med årsbokslut.
Meddelande om eventuell bonus meddelas i samband med årsbokslut.

2.1.2.2 Vite för bristande miljöarbete
Om Vårdgivaren den 31 december inte har ett giltigt miljöcertifikat enligt ISO-standard
14001 (eller EMAS/motsvarande) betalar Vårdgivaren ett vite motsvarande 0,5 procent av de
ersättningar som Beställaren under ett kalenderår utbetalat till Vårdgivaren enligt punkt 1
och 2.1 och 2.2 i denna ersättningsbilaga.
Beställaren fakturerar Vårdgivaren vitet senast 31 mars efterföljande år.

2.2 Lokala tillägg och avvikelser samt länsövergripande uppdrag
Ersättning för länsgemensamma uppdrag sker utifrån beställda och producerade och
registrerade DRG-poäng. Ersättningen är till 35% fast och till 65 % rörlig. För att kunna
selektera produktionen i ett länsgemensamt uppdrag används fr o m 2010 särskilda
tilläggskoder.
Ersättning för lokala tillägg och avvikelser utformas här i enlighet med respektive uppdrag
och vårdgivare. Dessa kan således avvika från varandra beroende på lokala
omständigheter.
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2.3 Ersättning för förskrivning av läkemedel i öppen vård
Inom det basgeriatriska uppdraget har Vårdgivaren kostnadsansvaret för förskrivning av
läkemedel i öppen vård med 20 % av kostnaderna för både bas- och specialläkemedel.
Beställaren fakturerar Vårdgivaren år 2010 med 20 procent av totalt fakturerat belopp från
Apoteksbolaget för de läkemedel som förskrivits inom ramen för det basgeriatriska
uppdraget enligt punkt 1.1. För åren efter 2010 kommer kostnadsansvaret att successivt öka
för att slutligen vara helt överfört.

2.4 Ersättning för direktintag från hemmet
För patienter som skrivs in på geriatrisk slutenvårdsenhet direkt från hemmet utgår en
tilläggsersättning. Definitionen av ”direkt från hemmet” är att patienten ska vara remitterad
från en öppenvårdsmottagning och inte ha haft ett slutenvårdstillfälle samma dygn eller
dagen före intaget. Sjukhusens akutmottagningar räknas som en öppenvårdsenhet, men inte
sjukhusens akutvårdsavdelningar. För geriatrisk patient som skrivs in på den egna klinikens
slutenvård anges den egna mottagningens remittentkod. För att ersättning ska utgå ska
patientens inskrivningssätt som registreras vara ”1 Från hemmet” och fullständig
remittentkod anges.

3 Betalningsansvar för geriatrisk öppen och sluten vård
När Vårdgivaren till följd av patientens fria val eller av annan anledning vårdar patienter från
andra vårdgivares upptagningsområde skall betalningsansvarig vårdgivare faktureras med ett
pris som överenskoms mellan vårdgivarna.
Vårdgivaren svarar för samtliga kostnader för geriatrisk vård för målgruppen med följande
undantag för länsövergripande uppdrag vid Danderydsgeriatriken och geriatriska kliniken
vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt geriatrisk vård som utförs utanför
Stockholms län.

4 Patientavgifter
Vårdgivaren förbinder sig att av patienter som behandlas enligt detta Avtal ta ut patientavgift
med de belopp som SLL beslutat. Uppgift om patientavgifterna finns tillgängliga i SLL´s
patientavgiftshandbok, se Uppdragsguiden.
Beställaren ersätter inte Vårdgivaren för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten
låter bli att betala patientavgift enligt SLL´s avgiftsregler. Beställaren ersätter inte
Vårdgivaren för utebliven patientavgift för patienter som uteblir från bokade besök.
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Patientavgifter för tekniska hjälpmedel
Vårdgivaren ansvarar för att från patienter ta ut eventuell avgift för hjälpmedel efter vad som
framgår av Uppdragsguiden. Vårdgivaren ansvarar för redovisning av avgiften, som i sin
helhet skall tillfalla Beställaren. Betalning till Beställaren regleras med faktura senast
månaden efter det Vårdgivaren tagit emot avgiften.

5 Besöksersättningar för personer ej folkbokförda i
Stockholms län
Vårdgivaren fakturerar Beställaren för besök av utomlänspatienter och i vissa fall patienter
från andra länder. Separat faktura skall användas enligt Beställarens anvisningar. Beställaren
fakturerar i sin tur andra landsting och Försäkringskassan för dessa patienter. Patientavgifter
och ersättningsnivåer framgår av avgiftshandboken på Uppdragsguiden.
Besök av i Sverige bosatta men ej folkbokförda personer faktureras manuellt enligt
Beställarens anvisningar.

6

Medicinsk service

Vårdgivaren svarar för samtliga kostnader för medicinsk service.

7

Lokaler och utrustning

Vårdgivaren svarar för samtliga kostnader som är relaterade till de lokaler och den utrustning
som behövs för uppdragets utförande.

8 Tekniska hjälpmedel
Beställaren bekostar hjälpmedel som förskrivs till brukaren enligt SLL´s anvisningar och
regler, se Uppdragsguiden.
Behandlingshjälpmedel bekostas av Vårdgivaren, för undantag se Hjälpmedelguiden via
Uppdragsguiden.

9 Tolkar
Vårdgivaren svarar för kostnaden för tolkinsats vid patientkontakt om Vårdgivaren anlitar
tolkverksamhet som har avtal med SLL. De tolkinsatser som avses är tolk för döva, dövblinda
och hörselskadade samt språktolk.

10 Sjukresor
Beställaren svarar för kostnaderna för sjukresor om entreprenör SLL har avtal med anlitas.

11 Utbildningsåtaganden
Beställaren ersätter Vårdgivaren för utbildningsplatser denne tillhandahåller läkare och
andra vårdyrkesstuderande med av SLL fastställd ersättning. Dessa ersättningar finns
tillgängliga på www.uppdragsguiden.sll.se.
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12 Fakturering
Ersättningar som utgår med årsbelopp faktureras månadsvis i efterskott med en tolftedel av
årsbeloppet.
Fakturan utformas och specificeras enligt Beställarens anvisningar. Beställaren äger rätt att
kräva att Vårdgivaren specificerar vissa uppgifter elektroniskt.
Beställaren äger rätt att införa elektronisk fakturering och ställa system för detta till
Vårdgivarens förfogande och användning.

12.1 Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura 20 kalenderdagar efter fakturadatum. Fakturan skall anses ha
nått Beställaren senast fem kalenderdagar efter det att Vårdgivaren skickat den.
Vårdgivaren har inte rätt att ta ut faktureringsavgift eller andra avgifter eller pristillägg som
inte framgår av detta Avtal.
Rätten till ersättning har förfallit om kravet inte har fakturerats tre månader efter det att
vårdtjänsten avslutades.

12.2 Dröjsmål
Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt
gällande räntelags regler.

13 Prisjustering
LPI tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och redovisas som årsvärden per
kalenderår. LPI redovisar faktiskt utfall av förändringar i kostnader för arbetskraft och övriga
tjänster under ett kalenderår och publiceras av SKL i mars månad.
Basår för LPI för detta Avtal är år 2010, innebärande att en jämförelse första gången skall ske
mot år 2011, med publicering i mars månad år 2011. År 2011 utgör basår för prisjustering
nästkommande tolvmånadersperiod med jämförelse mot år 2012. Prisjustering för kommande
12 månadersperioder beräknas på motsvarande vis.
Priset skall vara oförändrat till och med 2010-12-31. Under resterande avtalstid skall 30 % av
ersättningen vara fast och 70 % underlag för prisjustering enligt årliga förändringar i
Landstingsprisindex (LPI) inkl läkemedelskostnader per den 1:a januari varje år, med början
2011-01-01.
Justering av priser enligt index föregås inte av förhandling. Beställaren informerar
Vårdgivaren om ersättningen efter indexjustering.
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14 Gällande kombikakoder och arbetsplatskoder
14.1 Kombikakoder
Ersättning utgår för vårdtjänster som registrerats på nedanstående kombikakoder. Eventuell
ändring av dessa skall alltid göras i samråd med HSNf varpå en tilläggsnotering till avtalet
görs.
Kombikakod
Inr-klinik-avd

Klartext
Inr-klinik-avd/mottagning

Gällande från - till
2009 01 01 -2099

14.1 Arbetsplatskoder för läkemedelsförskrivning i öppenvård
Ersättning för öppenvårdsförskrivning av läkemedel utgår maximalt till förhandlat
ekonomiskt tak i detta avtal. Ett krav för ersättning är dock att nedanstående specifika
arbetsplatskoder används. Eventuell ändring av dessa skall alltid göras i samråd med HSNf
varpå en tilläggsnotering till avtalet görs.
Uppdrag (Basger, Arbetsplatskod
ASIH, Spec pall,
SÄBO, övriga, x,
xx)
Basgeriatrik
Inr-klinik-avd

Klartext

Gällande från - till

Inr-klinik-avd/mottagning

2009 01 01 -2099
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HSN xxxx-xxxx
ADA xxx

UPPFÖLJNINGSPLAN

Vårdgivare

Uppdragsgemensam uppföljning för sluten
geriatrisk vård samt demensutredning
Denna plan kan av beställaren revideras årligen.

Uppföljning
Uppföljning sker i olika former och på olika nivåer.
Detta dokument beskriver återrapportering av de strategiska nyckeltal 1 för
jämförelse som Beställaren kommer att följa Vårdgivaren på.
Uppgifter till uppföljningen hämtas av beställaren från befintliga register
som vårdgivaren skall rapportera till. Regler för rapportering finns i
avtalets avsnitt om informationsförsörjning - ”Rapportering av
verksamhetsinformation samt IT-relaterade frågor”. Uppgifter som inte
kan inhämtas från befintliga register rapporteras av vårdgivaren till
beställaren via en webbaserad inrapporteringsmall (WIM). Vårdgivaren
ansvarar för kvalitetssäkring av de inrapporterade uppgifterna.

Målrelaterad ersättning
I tabellen nedan framgår om nyckeltalet ligger till grund för målrelaterad
ersättning, se ersättningsbilagan, och om bonus- och vitesnivåer
föreligger. Kolumnen för procent (%) anger andelen målrelaterad
ersättning av total målrelaterad ersättning enligt ersättningsbilagan.
Storleken på den bonus som kan utbetalas utöver avtalad ersättning i detta
avtal uppgår till XXXX kr för detta uppdrag och utbetalas med 1/6 per
bonusberättigad parameter. I de fall vite skall utbetalas uppgår detta till
den andel av den totala målrelaterade ersättningen som anges i kolumnen
märkt med %.
Inrapportering i WIM skall se senast 15 november det år som utgör grund
för mätningarna
SA = Registret Senior alert
1

Nyckeltal = Ett nyckeltal väger ihop information från minst två variabler, dvs att ett värde
sätts i relation till något annat för att göra enheterna jämförbara.

Kommentar: ..avgörs under
året av totalt inbetalat vite av
samtliga geriatriska vårdgivare
och utbetalas med……

Månatligen

Månatligen

Vårdproduktion

Vårdproduktion
GVR

GVR

Källa

GVR

Månatligen

Frekvens

GVR

Källa

Månatligen

Årligen

Frekvens

2
Den del av uppföljningen som struktureras enligt leverantörsuppföljningsmodellen (L.U.M) och redovisas i leverantörsuppföljningsdatabasen (L.U.D) – se
Uppdragsguiden

Andel patienter i
slutenvård/produc
erad DRG poäng
Andel vårdtillfällen
i slutenvård/
producerad DRG
poäng

Utförda och
beställda

Varför följs nyckeltalet

Behov av geriatrisk vård för
individer i ansvarsområdet

Antal äldrepoäng i
ansvarsområdet
DRG-vikt per
ansvarspatient
DRG-vikt per
vårdtillfälle

Nyckeltal

Varför följs nyckeltalet

Nyckeltal

Prestation

Vårdtyngd

Vårdbehov

Behov

Uppdragsgemensam uppföljningsplan 2 för sluten geriatrisk vård samt demensutredning, 2010
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Utförda ej
beställda

Medelvårdtid i
slutenvård
Andel vårdtillfällen
då individer besökt
öppenvård inom 3
månader efter
utskrivning från
slutenvård
Andel påbörjade
demensutredninga
r/förväntad
incidens i
ansvarsområdet
Antal besök per
demensutredning
Andel
avlidna/antal
vårdtillfällen
Andel vårdtillfällen
hos andra
geriatriska
vårdgivare/antal
vårdtillfällen
GVR
GVR
GVR

Månatligen

Månatligen
Månatligen
Månatligen
Månatligen

Vårdproduktion

Vårdproduktion
Vårdproduktion

Vårdkapacitet

GVR

GVR

GVR

Månatligen

Vårdproduktion

GVR

Månatligen

Vårdproduktion
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Följsamhet till vårprogram,
Nutrition med inriktning
mot undernäring”, allmänna
villkor 12

Följsamhet till vårprogram,
Nutrition med inriktning
mot undernäring”, allmänna
villkor 12

2. Andel av
ovanstående
vårdtillfällen då
patienter bedömts
befinna sig i
riskzonen för
undernäring

3. Andel
vårdtillfällen (av
p.2) då patienter
vid utskrivning har
skriftlig
rekommendation
om nutritionsbehandling till
övertagande vårdgivare/kommun

Varför följs nyckeltalet
Följsamhet till vårprogram,
Nutrition med inriktning
mot undernäring”, allmänna
villkor 12

Nyckeltal

Kunskapsbaserad 1. Andel
och ändamålsenlig vårdtillfällen då
patienter bedömts,
vård
enligt regionalt
vårdprogram, för
undernäring.

Kvalitet

2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

Frekvens

WIM

S.A eller
motsv.

S.A eller
motsv.

Källa

98 %

80 %

Bonusnivå Vitesni
vå

10 %

%
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Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

Registrering i
palliativregistret,
uppdragsbeskrivning, 5

Registrering i
palliativregistret,
uppdragsbeskrivning, 5

4. Andel kvinnliga
patienter som
behandlats med
kinolon för nedre
urinvägsinfektion

5. Andel patienter
som behandlats
med penicillin V
för
samhällsförvärvad
pneumoni.

6 Andel
registrerade
dödsfall i
palliativtregistret

7 Ange om
skriftliga rutiner
finns för vård i
livets slutskede i
enlighet med
palliativregistret

2010-01-012010-10-31

Mättillfällen
Strama
2010-xx-xx
2010- xx-xx
2010-xx-xx

Mättillfällen
Strama
2010-xx-xx
2010- xx-xx
2010-xx-xx

Palliativregis
tret

WIM

WIM

WIM
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Säker vård

Följsamhet till vårdprogram
”Fallprevention”, allmänna
villkor 12

Följsamhet till vårdprogram
”Fallprevention”, allmänna
villkor 12

Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

Följsamhet till vårdprogram
”Trycksår, prevention och
behandling”, allmänna
villkor 12

8. Andel
vårdtillfällen då
patienter risk
bedömts, enligt
regionalt vårdprogram

9. Andel av
ovanstående
vårdtillfällen då
patienter bedömts
befinna sig i
riskzonen för fall.

10. Andel
vårdtillfällen då
patient fallit under
vårdtillfället och
fraktur uppstått.

11. Andel
vårdtillfällen då
patienter bedömts,
enligt regionalt
vårdprogram, för
risk för trycksår
2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

S.A eller
motsv

S.A eller
motsv

S.A eller
motsv

S.A eller
motsv.

98 %

90 %

12,5
%
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16. Andel patienter
över 80 år som vid
Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

2010-01-01 –
2010-10-31

Mättillfällen
2010-xx-xx
2010-xx-xx
2010-xx-xx
2010-01-01 –
2010-10-31

Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

Gemensam utveckling av
vården, allmänna villkor p 24

2010-01-01 –
2010-10-31

Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

13. Andel
vårdtillfällen då
trycksår uppstått
under vårdtillfället.
14. Andel
vårdrelaterade
infektioner vid
mättillfället
15. Andel
vårdtillfällen då
vikt noterats i
epikris vid
utskrivning efter
hjärtsviktsbehandli
ng

2010-01-01 –
2010-10-31

Följsamhet till vårdprogram
”Trycksår, prevention och
behandling”, allmänna
villkor 12

12. Andel av
ovanstående
vårdtillfällen då
patienter bedömts
befinna sig i
riskzonen för
trycksår.

WIM

WIM

WIM

S.A eller
motsv.

S.A eller
motsv.

98 %

85 %

10 %
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3

20 Andel
vårdtillfällen där

Patientenkät 3
2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-012010-10-31

Följsamhet till riktlinjer för
MRSA, allmänna villkor 12

Patienters nöjdhet med den
erhållna vården
Individuell vårdplan,
uppdragsbeskrivning 2.4

2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

Följsamhet till nationella
riktlinjer, allmänna villkor 12

Ställningstagande till genomförande av patientenkät görs årligen.

Patientfokuserad
vård
Effektiv vård

18. Andel patienter
över 80 år som vid
utskrivning hade
läkemedel med
betydande
antikolinerg effekt
19. Andel
riskpatienter för
MRSA som odlats
enligt regionalt
vårdprogram

17. Andel patienter
över 80 år som vid
utskrivning hade
tre eller fler
psykofarmaka

utskrivning hade
tio eller fler
läkemedel

WIM

Indikator

Smittskyddsenhet

WIM

WIM

98 %

90 %

15 %
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Vård i rimlig tid.

Jämlik vård

Redovisa
indikatorutfall
könsuppdelat där så
är möjligt.
22. Andelen vårdtillfällen där
godkända patienter
erbjudits vårdplats
vid oplanerad
inskrivning från
hemmet / närakut /
Följsamhet till uppdragets
krav på tillgänglighet 3.2.1 a)

21. Andel
Individuell vårdplan,
vårdtillfällen då
uppdragsbeskrivning 2.4
övergripande mål
som finns
upprättade i
vårdplanen enligt
ovan är
utvärderade/revide
rade

individuell
vårdplan finns
upprättad inom
fyra vardagar efter
inskrivning

2010-01-01
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

WIM

WIM

98 %

90 %

20 %
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24. Andelen
vårdtillfällen där
godkända patienter
erbjudits
inskrivning från
akutsjukhusens
vårdavdelningar
(inkl AVA) inom 24
timmar efter att
förfrågan erhållits.

23. Genomsnittlig
väntetid för
patienter som
ebjudits planerad
inskrivning från
hemmet räknat
efter att förfrågan
inkommit till
verksamheten

akutmottagning
inom 3 timmar efter
att förfrågan
erhållits.

Följsamhet till uppdragets
krav på tillgänglighet 3.2.2

Följsamhet till uppdragets
krav på tillgänglighet 3.2.1 b)

2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01
2010-10-31

WIM

WIM

98 %

90 %

20 %
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GVR

GVR

GVR

Löpande

Löpande

Löpande

Andel
återinläggningar
inom 10 dagar med
samma diagnos

Andel
återinläggningar
inom 10 dagar
oavsett diagnos

Andel vårdtillfällen
som har föregåtts av
besökt på akuten

Systemeffekt

2010-01-01 –
2010-10-31

2010-01-01 –
2010-10-31

Källa

Varför följs nyckeltalet

Följsamhet till uppdragets
krav på tillgänglighet 3.3

Följsamhet till uppdragets
krav på tillgänglighet 3.3

Frekvens

Nyckeltal

Effekter

26. Andel
demensutredningar
som avslutats inom
tre månader

25. Andel
demensutredningar
som påbörjats inom
30 dagar från
remissankomst

Bonusnivå

WIM

WIM

Vitesnivå

%
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Löpande

Löpande

GVR

GVR

2)Hur många av de anställda personerna har rätt att förskriva läkemedel?

_____ personer

□ Ja □ Nej

1) Arbetar Vårdgivaren enligt en handlingsplan för energieffektivisering?

Om den sammanräknade årliga ersättningen till Vårdgivaren är, eller överstiger, 15 miljoner kronor avräknas ett vite på 12,5 % (0,5 % av
den totala avtalsersättningen) från den målrelaterade ersättningen om Vårdgivaren inte är miljöcertifierad enligt ISO-standard 14001 eller
motsvarande den 2010-10-31

Miljö

Andel patienter som
vårdats
hos annan
geriatrisk
vårdgivare

Andel
direktinläggningar
från hemmet (ej
akutmottagning)

samma eller
föregående dag
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□ Ja □ Nej

□Nej
□Nej

Kursen ska endast avse läkemedels påverkan på miljön (ej arbetsmiljöfrågor). Den ska t ex behandla bakgrunden till problem med läkemedelsrester i vattenmiljön. Det ska ingå

□ Ja
□ Ja

Se information på www.janusinfo.se och på Uppdragsguiden.

”SLL & Miljön”.

negativa miljöpåverkan. Utbildningen ska omfatta minst 45 minuter. Ett alternativ till föreläsningar är läkemedelsdelen av påbyggnadskursen i den interaktiva utbildningen

ett avsnitt om hur SLL hanterar problemet och hur miljöaspekterna vägs in i Kloka listan. Deltagarna ska efter kursen veta hur de själva kan bidra för att minska läkemedlens

4

d-Limonen (CAS 5989-27-5)

Bronopol (CAS 52-52-7)

4) Finns inom verksamheten någon av de farliga kemikalier som enligt listan nedan inte ska förekomma fr o m 2012?

Om Nej,
var lämnar ni överblivna läkemedel? __________________________________

□ a) Stena Recycling AB
□ b) SLL Transport
□ c) Annan/andra

Om Ja, ange vilken

3) Har Vårdgivaren avtal med någon transportör för transport av läkemedel och läkemedelsförorenat avfall?

Hur många av dem har genomgått utbildningen ”Läkemedels miljöpåverkan” 4 ? __personer
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□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

□Nej
□Nej
□Nej
□Nej
□Nej
□Nej

□ Nej

□Nej

6) Är Vårdgivaren miljöcertifierad enligt ISO-standard 14001 eller motsvarande?

□ Ja □ Nej

_________ %
Är alla undersökningshandskar som köpts under året fria från gummikemikalier och naturgummilatexprotein?

5) Hur stor andel av de undersökningshandskar som köpts under året innehöll PVC (polyvinylklorid)?

□ Ja

Arbetar vårdgivaren enligt en avvecklingsplan för utfasning av farliga kemikalier och kemiska produkter?

1,1,2,-Triklor-1,2,2-trifluoretan (CAS 76-13-1)

Kvicksilver och dess föreningar

Hydrokinon (CAS 123-31-9)

Glutaraldehyd (CAS 111-30-8)

Flourvätesyra (CAS 7664-39-3)

Dibutylftalat (CAS 84-74-2)

□ Ja
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Annat certifierande företag: _____________________________

ÅF-TÜV Nord AB

SP Certifiering

SFK Certifiering AB

SEMKO Certification AB

LRQA Sverige AB

DNV Certification AB

Bureau Veritas Certification

BMG Trada Certifiering AB

AAA Certification AB

□
□
□
□
□
□
□
□
□

år __|__ mån __|__ dag __|__

Datum för senaste recertifiering

Vilket certifieringsorgan har utfärdat certifikatet?

år __|__ mån __|__ dag __|__

Datum för certifiering
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________

_______
personer

5

Med grundkurs i miljökunskap avses minst två timmars föreläsning om grunderna i miljökunskap alternativt med godkänt resultat genomfört
den grundläggande delen i landstingets webbaserade miljöutbildning, ”SLL & Miljön” eller utbildning som Beställaren bedömer som motsvarande.
Se information på Uppdragsguiden.

personer
varav som deltagit i ”grundkurs i miljökunskap” 5

7) Antal anställda (exklusive timanställda)

sjukvårdsnämndens förvaltning.

Om Beställaren så begär ska kopia på certifikatet alternativt kopia på senaste revisionsbeslutet eller recertifieringsbeslutet skickas till Hälso- och
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