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Ersättning till personer som medverkar i förbättringsarbete i
Landstinget Dalarna godkänns enligt förutsättningar i förevarande
beslutsunderlag, bilaga a).
Ge i uppdrag till arvodeskommittén att för eventuella framtida
förändringar utreda nivåer och omfattning av ersättningen till de som
omfattas av dessa ersättningsregler.

Sammanfattning av ärendet
Det krävs nytänkande och ändrat förhållningssätt i utvecklandet av hälsooch sjukvården. Det arbetet behöver göras tillsammans med patienter,
närstående, forskare och medarbetare i vården. Personer med
patienterfarenhet och närståendes (själverfarna) behöver knytas till arbetet.
Patient/närståendes medverkan krävs också från statens sida genom de
skrivningar som finns i överenskommelse som sluts mellan regeringen och
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Landstingsstyrelsen har att ta ställning till ersättningsnivå för själverfarnas
medverkan i arbetet. Ersättningarna föreslås i princip följa motsvarande
nivåer för kirurgins brukarråd och RCC:s ersättning för patient- och
närståendeföreträdare (regionsamverkan) m.fl. Det innebär att man har rätt
till:
- Ersättningen är 1700 kr för heldagsmöte (>4 tim) och 850 kr för
halvdagsmöte (<4 tim). I summan ingår för- och efterarbete om så krävs.
- Inkomstbortfall ersätts inte.
- Resor med egen bil ersätts enligt gällande bilavtal för anställda. Resor
med kollektivt färdmedel eller färdtjänst ersätts mot redovisning av
kvitto/biljett.
- Saknar rätt till traktamente eftersom man som privatperson utför ett
uppdrag på motsvarande sätt som en anställd.
I ärendet redovisas följande dokument:
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Beslutsunderlag

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Hälso- och sjukvårdsenheten har i uppdrag att stödja och uppmuntra
ständiga förbättringar inom hälso- och sjukvården. För att få framgång i
utvecklingsarbetet ska personers erfarenhet i ett patientperspektiv alternativ
som närstående (själverfarna) kunna nyttjas. För att nå framgång i
utvecklingsarbetet är det nödvändigt att ta del av patientperspektivet genom
ett systematiskt arbete. Bland annat genom att engagera intresserade
privatpersoner som uppfyller kraven. Som ett ekonomiskt incitament till
dessa privatpersoner föreslås att ersättningar lämnas på visst sätt.
Själverfarnas uppdrag blir därför att det sker på deras villkor:




Bidra med upplevelser och erfarenheter av att vara patient/närstående
På olika sätt finnas som en aktiv deltagare i olika utvecklingsgrupper.
Samverka med ledning, profession och forskare inom hälso- och
sjukvården.

Förutsättningar:





Deltagande kan ske på olika sätt t.ex via webb eller via telefon.
Deltagande sker i överenskommelse med ansvarig för respektive
gruppering.
Beslut om deltagande för själverfarna fattas av den verksamhet som
berörs av utvecklingsarbetet.
Ersättningarna betalas och administreras av den verksamhet som den
själverfarne anlitas av.

Deltagandet bygger på frivillighet och personen kan när som helst välja att
avbryta deltagandet och utan förklaring. Personen bestämmer själv och tar
ansvar för de upplevelser och erfarenheter personen delar med sig i olika
grupperingar.
Ersättning:
Klargörande om att ett uppdrag kan ersättas ska göras innan uppdraget
påbörjas genom beslut under rubrik Förutsättningar.
Ersättningen kan utbetalas till personer som bjudits in att medverka i olika
grupperingar för utvecklingsarbete/förbättringsarbete.
Ersättningarna föreslås i princip följa motsvarande nivåer för kirurgins
brukarråd och RCC:s ersättning för patient- och närståendeföreträdare
(regionsamverkan) m.fl. Det innebär att man har rätt till:
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Ersättningen är 1700 kr för heldagsmöte (>4 tim) och 850 kr för
halvdagsmöte (<4 tim). I summan ingår för- och efterarbete om så
krävs.
Inkomstbortfall ersätts inte.
Resor med egen bil ersätts enligt gällande bilavtal för anställda. Resor
med kollektivt färdmedel eller färdtjänst ersätts mot redovisning av
kvitto/biljett.
Saknar rätt till traktamente eftersom man som privatperson utför ett
uppdrag på motsvarande sätt som en anställd.

Alla ersättningar är skattepliktiga. Särskild framtagen blankett ska
användas. Arvode betalas ut till enskild person. Därmed anlitas inga företag
som patientföreträdare.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Ersättningarna betalas och administreras av den verksamhet som den
själverfarne anlitas av.

Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan enligt MBA äger rum 2018-02-07.

Uppföljning
Detta beslut behöver inte följas upp.

