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Medel till utökat stöd vid införandet av Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) 2019
Den 19 juni antog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) två överenskommelser som
ligger till grund för nya stimulansmedel till länet. I denna skrivelse nämns en av dessa
överenskommelser, ”En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens
medarbetare” (bifogas).
Inom RSS, Regionala Samverkans- och Stödstrukturer, har länets kommuner tilldelats
medel med syftet att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom den
kommunala hälso- och sjukvården.
Medlen får användas till att stärka redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av
redan gjorda satsningar. De får även användas till aktiviteter som redan har
genomförts, då medlen är tänkta att täcka kostnader för hela 2019. I likhet med tidigare
överenskommelse ska privata verksamheter med offentlig finansiering kunna ta del av
medlen inom överenskommelsen. Medlen får användas till att utveckla arbetets
organisering, öka bemanningen, utveckla arbetssätt och verksamhetsstöd som bidrar
till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Länsgemensamma stimulansmedel för att skapa goda förutsättningar för
vårdens medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården
De länsgemensamma medlen inom detta tilldelningsområde på 22,9 miljoner har
rekvirerats av Storsthlm (för RSS). Storsthlm har förankrat framtagna förslag på hur
medlen ska användas med Region Stockholm, de länsgemensamma nätverken samt
med FoU-cheferna. Aktiviteter inom varje tilldelningsområde finns beskrivna i PM till
socialchefsnätverket 2019-10-04.
Aktivitet ”Medel till utökat stöd vid införandet av LUS”
Av de länsgemensamma medlen fördelas 2 000 000 milj kr mellan FoU-enheterna och
Storsthlm - dvs med 400 000 kr per organisation - som medel till utökat stöd vid
införandet av LUS under 2019.
Skicka faktura till Storsthlm – senast den 2 december
För att ta del av medlen skickas en faktura till faktura@storsthlm.se
Fakturaadress: Storsthlm, Box 38145, 100 64 STOCKHOLM
Ange ”Rekvirering av stimulansmedel för att skapa goda förutsättningar för vårdens
medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården – utökat stöd vid införande
av LUS” samt:
•
•
•

Belopp: 400 000 kr
FoU-enhetens konto för utbetalning och andra eventuella
utbetalningsinstruktioner
Eftersom detta är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar
endast tilldelat belopp.
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En beskrivning av medlens användning skickas till helena.wiklund@storsthlm.se i
samband med fakturering.
Utbetalning av medel sker så snart som möjligt efter det att er faktura inkommit till
Storsthlm.
Uppföljning och återrapportering
Uppföljning av hur arbetet fortskrider görs på gemensamma möten med FoU och
Storsthlm inom RSS.
Storsthlm kommer samordna återrapporteringen till SKL, som ska lämnas in senast
den 31 januari 2020.
Frågor
Eventuella frågor besvaras av processledare helena.wiklund@storsthlm.se,
tel 08-615 94 37.

Med vänlig hälsning

Åsa Danielsson, verksamhetschef Storsthlm

Bilaga
Överenskommelse ”En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens
medarbetare”
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