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Norrbottens läns landsting och kommunema i Norrbotten, genom Kommunfürbundet
Norrbotten träffar ftiljande överenskommelse om tjåinsteköp av sjukvårdsinsatser mellan
kommun och landsting och mellan kommunerna i Norrbottens län.

Bakgrund

Fran 1 februari 2013 har kommunerna tagit över ansvaret ftir hälso- och sjukvård i ordinärt
boende från l8 år och äldre. Landstinget har kvar ansvaret für barn och ungdom 0-17 är.
Ömsesidigt behov av tjänsteköp av legitimerad hälso- och sjukvardspersonal kan uppkomma.

Överenskommelse

o Timkostnad är beräknad für respektive yrkesgrupp distriktssköterska, arbetsterapeut
respektive fysioterapeut (sjukgymnast) i 2014 års nivå.

. Under 2014 är ersättningen mellan landsting och kommun och mellan kommunerna
ftlr distriktssköterska 430 kronor/timme, fiir fysioterapeut (sjukgymnast) 400
kronor/timme och fiir arbetsterapeut 400 kronor/timme.

. Uppråikning av timpriset ftir respektive personalkategori görs årligen med index LPI-K
(timlön) utifran prognos per oktober från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Om arbetsgivaravgifterna ändras väsentligt bör timpriserna även justeras för detta.

o Målsättningen är att utftira insatsen på kortast möjliga tid inom ramen ftir den
enskildes behov, inklusive tid ftir dokumentatiorVj ournalfìiring.

o För beställda och utftirda insatser ska ersättning utgå per påbörjad period på 15

minuter.
o Ersättning ftir restid utgår med motsvarande beräknad timkostnad. Kilometerersättning

tillkommer enligt gällande avtal (Bilersättningsavtal - BIL 01 med bilagor).
o Kostnader för sjukvardsmaterial, hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel påftirs beställaren

av tjänsten.

o Förskrivningsrätten av hjälpmedel och inkontinensartiklar ftiljer professionen.
o Joumalftiring i respektive huvudmans journalsystem.



o

Giltighetstid mm
Överenskommelsen gäller från och med 1 maj 2014 tillsvidare med en ömsesidig

uppsägningstid om 12 månader.

Om ftirutsättningar skulle fiirändras har parternaratt att påkalla omftirhandling av

överenskommelsen.

Parterna ska utvärdera tillåimpningen kontinuerligt genom kommunernas länsnivå och

landstinget.

Tvister i anledning av denna överenskommelse ska lösas i ftiljande steg:

I ftirsta 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.
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...kommun beslutar i enlighet med ovanstående överenskommelse.


