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Bakgrund
Varför viktigt att registrera rätt?
- För att det ska bli rätt avgift till patient, rätt ersättning till verksamheten och rätt uppföljning av
registrerade kontakter.
•
•
•
•
•

Patientavgifter och regelverk läs ytterligare under vårdgivarwebben - Avgiftshandboken
Läs ytterligare på Hälsoval – Krav- och kvalitetsbok med bilagor och rutiner/Rutin för
ersättning Hälsoval Örebro län 2022.
Nationella krav SKR – väntetider i vården (vårdgarantin).
Nybesök och Återbesök är obligatoriskt att fylla i. Se rutin Utökad uppföljning av
tillgänglighet i Primärvård (469681).
Kassalathund – för registrering av besök i kassan.
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Patientavgifter och regelverk

Läs ytterligare under vårdgivarwebben - Avgiftshandboken
1.1

Avgiftsfritt besök

Besök vid graviditetsrelaterade problem ingår i den avgiftsfria mödrahälsovården. För ytterligare
information där avgiftsbefrielse gäller v g se Avgiftshandboken punkt 3.2.
1.2 Fler åtgärder vid samma besök
Patientavgift betalas för självständiga besök hos vårdgivare med de avgifter som gäller för respektive
vårdgivare (läkarbesök eller sjukvårdande behandling).
I det fall flera åtgärder görs vid samma besök hos distriktssköterska gäller följande:

1.3

•

Besök hos distriktssköterska där patienten hänvisas vidare till läkare för att besöket ska kunna
slutföras, 200 kr behandlingsbesök + läkarbesök efter annat 0 kr.

•

Besök hos dsk, ingår ev. ordinerad provtagning t.ex. diabetesmottagning.

•

Besök hos dsk samt ett läkarordinerat recept som inte hör ihop med bokat besök utan att
patienten träffar läkaren, avgift 200 kr + 100 kr faktura recept.
Riktlinjer för avgifter sjukgymnastik

V g läs punkt 5.13 i Avgiftshandboken.

2
2.1

Besöksersättning
Indirekta besök

För indirekt besök (receptförnyelse, förlängning av sjukintyg) får vårdcentralen behålla
patientavgiften, f n 100 kr. Detsamma gäller för patientavgifter för:
• Egenträning
• Intyg m.m. (ej frikortsgrundande)
• Vaccinationer. Vårdcentralen behåller avgiften och står för kostnaden för vaccinet.
2.2

Fysiska besök

Samma ersättning erhålls för alla besök. Digitala besök via video eller kvalificerat rådgivande
telefonsamtal som ersätter ett fysiskt besök ersätts som ett fysiskt besök. Ersättning är densamma
oavsett tid på dygnet.
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Skapa bokningsunderlag

För att statistikuttaget ska bli rätt, välj alltid ett nytt bokningsunderlag!

Beslut om en vårdkontakt blir det datum och tid när man skapar bokningsunderlaget.
3.1

Vårdform

Vårdform – Här visas de vårdformer som är aktuellt för vald sektion. Innehåller:
•
•
•
•

Mottagning
Telefonkontakt (används vid tidsbokad kvalificerad telefonkontakt*)
Distansbesök (används vid digitala besök**)
Hembesök (t.ex. SÄBO, hembesök fysioterapeut, BVC, dödsfall i hemmet, läkare)

OBS! Vårdgarantibesök se punkt 5.
* = Telefonkontakt som ersätter ett fysiskt besök.
** = Distansbesök vård via bildskärm (mobil, läsplatta, dator)
3.2

Kontaktform

Kontaktform – Här visas de kontaktformer som är aktuellt för vald sektion. Innehåller:
•
•
•
•

Besök – används vid fysiska besök på mottagningen och vid hembesök.
Administrativ kontakt (t.ex. recept och intyg ej i samband med besök, telefon som ej är
kvalificerade)
Fribesök, ej via kassan (endast Barnmorskemottagning och BVC)
Vid självincheckning måste preliminärdebitering ske annars faktureras besöket för vald
kategori t.ex. läkare 200 kr.
Distanskontakt – används vid distansbesök och kvalificerad telefonkontakt.
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Besöksform

Besöksform – Här visas de besöksformer som är aktuellt för vald sektion. Innehåller:
•
•
•

3.4

Enskilt besök
Gruppbesök
Egenträning - för sjukgymnastmottagning.

Kontaktorsak

Olika anledningar till besök finns att välja under Kontaktorsak.
Syfte med att välja kontaktorsak är främst för att i tidsboksöversikten se vad besöket handlar om.
Barnmorskemottagningen använder kontaktorsak för strukturerad uppföljning.

Bokning via 1177.se blir kontaktorsak med automatik e-bokning och blir korrekt med
nybesök/återbesök.
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Vårdgarantibesök

Om patienten har ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare
känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt. Registreras som Nybesök i
bokningsunderlaget. Alla andra typer av besök registreras som Återbesök.
Kontaktorsak och besökstyp utifrån patientperspektiv
•

Nytt medicinskt problem – Nybesök

•

Oväntad /kraftig försämring/förändring av tidigare känt medicinskt problem (t.ex. patient med
kroniskt sjukdom) – Nybesök

•

Patient ”som inte blev bra” efter nyligen genomförd behandling på vårdcentralen (utebliven
behandlingseffekt) och därför vill komma på ett nytt besök – Nybesök

•

Remiss från specialiserad vård för nyupptäckt medicinskt problem som inte har handlagts av
eller behandlats där – Nybesök

•

Remiss från specialiserad vård för fortsatt kontroll/uppföljning eller genomförd behandling –
Återbesök

•

Nylistad/nyinflyttad patient i behov av kontroll/uppföljning t.ex. fortsatt kontroll av kronisk
sjukdom som tidigare genomförts på förra vårdenheten – Återbesök

•

Vårdcentralen kallar till kontroll/återbesök eller patienten ombeds ta kontakt för bokning av
kontroll/återbesök – Återbesök

•

Patient som remitteras internt på vårdcentralen – Återbesök

•

Vaccinationer och hälsointyg - Återbesök
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Patientvald väntan – ska användas för att dokumentera att patienten själv har valt en tid för nybesök
som ligger längre fram i tiden än 3 dagar, i de fall patienten erbjudits en tid inom 3 dagarsgränsen.
Medicinsk orsakad väntan MoV- Patienter där hälso- och sjukvårdspersonal bedömer och beslutar
att patientens hälsotillstånd (av medicinska skäl) inte tillåter att en planerad kontakt genomföras.

Under sektion välj aktuell mottagning
(Oftast rätt sektion förvald)

Markera rutan Nybesök eller Återbesök,
obligatoriskt. Se rutin Utökad uppföljning av
tillgänglighet i Primärvård (469681)

Vid nybesök fyll alltid i siffran 3 vid
Med måldatum (medicinskt måldatum)

Välj alltid alternativ Dag i scrollisten.
Då visas automatiskt sista datum för tidbokning
inom 3 dagarsgränsen.
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Om bokningen till besöket skett
utanför 3-dagars gränsen kommer
rutan Registrera avvikelseorsak
automatiskt upp

I scrollisten Avvikelsegrupp måste
du välja ett av följande alternativ:
Patientrelaterade avvikelser
(Patientvald väntan) eller
Vårdgivarrelaterade avvikelser

För båda dessa alternativ finns
även möjlighet att ange orsak till
avvikelsen under rubriken
Avvikelseorsak
För Patientrelaterad avvikelser
kan du bara ange Patientvald tid
som orsak till avvikelsen.
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Självincheckning

De vårdcentraler som har infört självincheckningsterminaler för sina besök sker alla besök genom
faktura och förutsätter då att Bokningsunderlaget är rätt ifyllt från början för att patienten ska
faktureras för rätt patientavgift.

6

Meddelande och Notering vid ankomstregistrering i kassan

För att personal i receptionen ska kunna ta ut rätt avgift vid registrering av patientbesök i kassan
behöver särskild information om patientbesöket finnas i bokningsunderlaget. Därför är det viktigt att
den som gör bokningsunderlaget noterar den särskilda informationen via Meddelanderutan eller gör
en Preliminärdebitering.
*I NCS Cross blir det med automatik 200 kr för besök. Avviker patientavgiften från
grundinställning ändras det via preliminärdebitering alt. via Meddelandefunktion till kassan.
1. Notering

Kort instruktion/information antingen till kassan eller till vårdpersonal besöket är bokat till.
2. Anteckningsruta (höger om kontaktorsak)
Information angående vad besöket gäller
3. Meddelande
Information till kassan så rätt betalning för besöket kan tas ut av patienten.

1
2

3
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Meddelande

Vid ankomstregistreringen lyser Meddelandefliken grön - vilket innebär att rätt information
om betalning av besöket kommer fram till personal i kassan vid ankomstregistreringen.

6.1.2 Notering
Vidd ankomstregistrering i receptionslistan syns i Noteringsrutan information från
Bokningsunderlaget.
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7 Preliminärdebitering
Preliminärdebitering ska användas om patientavgiften avviker från 200 kr.
OBS! Vid självincheckning måste preliminärdebitering göras då dessa besök faktureras med
automatik.
Undantag vid hembesök - använd istället Meddelande för att informera kassan för rätt

patientavgift.
Exempel vid Intyg. Skriv under kontaktorsak intyg i bokningsunderlaget + vilket intyg det
gäller under Meddelande eller Notering se punkt 6.

Klicka på knappen preliminärdebitering i bokningsunderlaget.

Du kommer då till det som motsvarar fliken Produkter i kassabilden. Här kan du öppna
grupperna och välja den produkt som gäller.
I vänsterspalt Grupp markera t.ex. ”Intyg” . Välj rätt sorts intyg.

Klicka på
för att intyget ”produkten” skall flyttas ned på andra raden.
OBS! Besöksavgiften faller bort och måste läggas tillbaka då besöksavgiften är utöver
intygskostnaden.
Om det blev fel kan du ta bort och göra om med knapp ”ta bort” eller knapp ”ta bort alla”.
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Klicka på knappen registrera.

Du kommer nu åter till bokningsunderlaget och Prel.debitering lyser nu grönt

Fortsätt med bokningen.
Exempel under Besök – välj Läkarbesök utan patientavgift då besöket inte ska kosta något.

Kopia utskriftsdatum: 2022-08-17

Sid 13 (21)

Diarienr

8

Dokumentrubrik

Dokumentnr Revision

Rätt registrering för rätt avgift och rätt ersättning Vårdcentraler Hälsoval NCS Cross

407294 R10

Dokumentkategori

Reviderat datum

Giltigt datum fr o m

Administrativ rutin

2022-08-15

2022-09-20

Kvalificerad telefonkontakt – ersätter fysiskt besök

När en kvalificerad telefontid bokas, som ersätter ett direkt besök informeras patienten samtidigt om
att patientavgiften är 100 kr. Telefonsamtalet ska vara överenskommet i förväg och patienten ska vara
informerad om avgiften. Skulle det bokade telefonkontakten inte motsvara ett fysiskt besök

(alltså ej kvalificerat) ändras underlaget till en administrativ kontakt istället.
Om telefonkontakten resulterar i ett recept eller om sjukintyg förlängs faktureras en patientavgift
Telefonkontakt 100 kr.
• Uteblivande avgift - ska tas ut vid en tidsbokad telefonkontakt och där patienten inte går att kontakta.
Uteblivande avgiften är 200 kr. För tillämpning var god se Avgiftshandboken punkt 5.3 och 5.4.
Vid bokning av en telefonkontakt välj:
Vårdform - Telefonkontakt.
Kontaktform – Distansbesök
Besöksform – Enskilt besök
Obligatoriskt att fylla i Nybesök eller Återbesök.

Distansbesök

Telefon
Information till kassan med Besöksstatus Faktura telefon/Telefon utan avgift.
Om ingen fakturering görs eller om bokningsunderlaget ligger kvar på receptionslistan så hamnar det
på Uteblivna listan.
Vid utebliven kontakt då patienten inte svarar vid en tidsbokad telefonkontakt debiteras patienten
200 kr. Markera Besöksstatus – Uteblivet så fakturerar kassan.
Vid fakturering används bokningsunderlaget. För att rätt summa ska faktureras.
Gå in i Produktfliken och ta bort Läkarbesök/Behandlingsbesök och ersätt med rätt produkt
Telefonkontakt.
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Telefonkontakt med dietist inom Mödrahälsovården – Övriga uppdrag

Dietist som har telefonkontakt med patient som har diabetes vid graviditet ingår detta besök inom
Mödrahälsovården och telefonkontakten är avgiftsfri. Observera att sektionen är – Övriga uppdrag.
Vid preliminärdebitering av besöket välj produkt Telefonkontakt utan avgift under Grupp Övriga
åtgärder
Är ingen preliminärdebitering gjord gör enligt punkt 8 men välj istället produkten Telefonkontakt utan
avgift. Dietist informerar via Besöksstatus – Utan avgift.
Obs! Produkt Telefonkontakt utan avgift används endast av dietist inom Mödrahälsovården.

9

9.1

Förskrivning av recept och förbrukningsartiklar på hjälpmedelskort.

Recept/hjälpmedelskort

När läkare eller distriktssköterskor med förskrivningsrätt skriver recept/hjälpmedelskort och ett
bokningsunderlag finns ändras Bes status till Faktura recept. Efter utfärdande av recept markeras
Status som Utfört. Kassapersonal ser då i receptionslistan att faktura ska skickas till patienten.
Det är den medarbetare som utfärdar recept/hjälpmedelskort som beslutar om att faktura ska
skickas eller inte, i enlighet med Regionens patientförmånsregler.

9.1

Profylaktiska läkemedel

Profylaktiskt läkemedel (t.ex. Primolut-nor, Dukoral)
används Besöksstatus - Faktura profylaktiskt läkemedel. Detta ingår inte i högkostnadsskyddet.
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10 Hembesök
Vid registrering av hembesök är det extra viktigt att registrering i bokningsunderlaget blir korrekt ifyllt
för att ersättning för hembesök ska utgå.
Läs ytterligare om ersättning för hembesök i: Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län. Ni hittar
dokumentet här.
Obs! Vid en obokad besöksregistrering i kassan måste alltid resurs väljas till bokningen.
Detta för att kunna plocka ut statistik på antal hembesök. Besöken behöver vara spårbara för att
ersättning ska utgå, läkarnamn + datum.
1. Välj rätt Sektion beroende på om det är läkarmottagning, sjukgymnastmott,
kurator/psykologmott, BVC
2. Vårdform – Hembesök
BVC – Kontaktform är Fribesök.
3. Kontaktorsak – Hembesök (inte obligatoriskt men syns då tydligt i receptionslistan att det är
hembesök).
Viktigt att Vårdform ändras till Hembesök

1

2
3

3
4
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11 Primärvårdens insatser i kommunens SÄBO och hemsjukvård
Vårdcentralen har eget ansvar att patientavgifterna för kommunens patienter faktureras och att det
finns fungerande rutiner så utförda åtgärder registreras korrekt i vårdsystem NCS Cross.
11.1 Patientavgift

•
•
•

Hembesök
Recept vid indirekt besök
Årsförnyelse i Pascal (avgiftsfritt vid ändring och utsättning av läkemedel i Pascal)

11.2 Debiteringsblankett för åtgärder utförda i kommunen

•
•

Personal från kommunen skriver upp på avsedd blankett för fakturering vid inlämnande av
prover till laboratoriet på vårdcentralen. Prover ordinerade från annan förvaltning skrivs på
listan under Prov Övrigt, skriv PROVR, var god se rutin för Provtagning.
Hembesök som görs av läkare vid ronden kan t.ex. bokas som ett hembesök i NCS Cross före
besök på SÄBO, hemsjukvård. När läkaren sedan är åter till vårdcentralen markerar KLAR i
Besöksstatus. MVA vet då att besöket ska faktureras och det blir ingen fördröjning med
utskick av faktura.

OBS! Måste vara en resurs läkare + vårdform Hembesök för att ersättning av hembesök ska utgå.

12 Provtagning
Provtagning som utförs på vårdcentral beroende på beställare (remittent) ska registrering i NCS Cross
ske på olika sätt för att rätt patientavgift och rätt ersättning ska bli korrekt.
Den rutin som finns framtagen för Provtagning finns här Platina 289575

13 Sen av/ombokning mindre än 24 timmar
Om patient inte avbokar eller ombokar sitt besök senast 24 timmar innan besöket skulle ägt rum
kommer en faktura skickas på 200 kronor.
Gäller även om patienten är under 20 år, över 85 år eller har frikort.
För ytterligare information läs mer här www.intra.regionorebrolan.se/uteblivandeavgift
V g läs i denna rutin för att fakturera rätt

14 Uteblivit kontakt
Patient som inte kan komma på sin bokade tid, måste av- eller omboka senast 24 timmar före
besökstiden. Om patienten uteblir utan att ha avbokat, eller avbokar för sent får han/hon betala 200 kr.
Personer under 20 år och över 85 år gäller uteblivandeavgift även för dem. Avgiften gäller även
personer som har frikort. V g läs i denna rutin för att fakturera rätt.
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15 Gruppbesök
För att skapa och göra en gruppbokning v g se rutin Gruppbokning i NCS Cross.
Vid bokning av ett gruppbesök i bokningsunderlag.
Besöksform Grupp
Kontaktorsak Grupp

15.1 Gruppbehandling med flera resurser

Definition gruppbehandling se Avgiftshandboken punkt 5.11.
Vid gruppbehandling där fler än en person håller i gruppen t.ex. artrosskola, balansgrupp eller
annan gruppbehandling registreras gruppbokningen på en person av de resurser som håller
i gruppen. Patienten betalar en patientavgift. Gruppbokning kan inte registreras på två
personer då det genererar dubbla besöksersättningar till vårdcentralen.
Den andra resursen som är med vid gruppbehandlingen markerar i sitt schema med rätt
tidstyp och färg (Senap) i NCS samt skriver i Notering t.ex. ”Har gruppbehandling
Artrosskola tillsammans med XX”.
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16 Övriga uppdrag – Neurofysioterapeut, hemrehab fysioterapeut, MMR-team
(är under utredning), dietist och fotterapeut
Patientavgiften för dessa besök behåller vårdcentralen. Ingen besöksersättning utgår till
vårdcentralen som vid övriga besök. Detta ligger utanför kapiteringen för varje listad patient.
I bokningsunderlaget ska sektion Övriga uppdrag väljas, därefter bokas besöket som
vanligt enligt denna rutin.

16.1 Övriga konsulter

Psykologkonsult (Psykiatrin levererar tiden och ingen ersättning ska utgå till vårdcentralen
”egentligen”, men då det är så få besök så kan dessa registreras under sektion
Kurator/psykologsektionen.
Psykiatikerkonsult – registreras under sektion Distriktsläkarmottagningen.

17 Egenträning fysioterapi
Registreras normalt som ett obokat besök i kassan. Om tidsbokad egenträning förekommer
registreras den bokade tiden. Vid tidsbokad egenträning tillämpas uteblivandeavgift när
patienten uteblir eller lämnar sent återbud.
I bokningsunderlaget väljs resurs t.ex. ASKET. Ingen besöksersättning utgår men
patientavgiften behåller vårdcentralen.

17.1 Egenträning i direkt anslutning till fysioterapeutbesök

Egenträning som sker i direkt anslutning till fysioterapeutbesöket (direkt före eller efter) ska inte
patienten betala extra patientavgift för utan det ingår i fysioterapeutbesöket.
Om däremot patienten kommer och tränar på förmiddagen och ska träffa fysioterapeut på
eftermiddagen blir det två besök som patienten ska betala för.
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18 Utprovning av hjälpmedel hos fysioterapeut
Vid utprovning av hjälpmedel t.ex. rollator ska patientavgift tas ut. Däremot om utprovning sker i
direkt anslutning till annan fysioterapeutiskt behandling tas ingen extra patientavgift ut. Besöket bokas
som ett behandlingsbesök.

19 Försäljning av enkla hjälpmedel
Vid försäljning av hjälpmedel i anslutning till vård och behandling betalar patienten pris exkl. moms
enligt gällande prislista från Centrum från hjälpmedel.
V g se Pris- och artikellista för enkla hjälpmedel på informationssida Centrum för hjälpmedel.
19.1 Försäljning av enkla hjälpmedel och ingen direkt vårdkontakt

Om en person som inte har någon vårdkontakt och vill köpa t.ex. en krycka ska moms läggas på. Då
används produkt ”Övrigt sjukvårdsmaterial” som automatiskt lägger på moms. Läs ytterligare för mer
info här.

20 SIP – Samordnad individuell plan.
Vårdsamordnare registrerar bokningsunderlag enligt denna rutin Platina 483453
Vid upprättande av SIP tas ingen patientavgift ut av patienten.

21 Rehabkoordinering
Rehabkoordinatorns uppdrag handlar om koordineringsinsatser för att sjukskrivna patienter ska återgå
i arbete eller inträda i arbetslivet. Ingen besöksersättning utgår till vårdcentralen.
➢ Patientavgift tas inte ut vid kartläggningssamtal hos Rehabkoordinator.
➢ Vid uteblivit besök gäller uteblivandeavgift 200kr.
Kartläggningssamtal och uppföljande besök ska registreras under sektion Rehabkoordinering.
För ytterligare information om vårddokumentation v g se rutin Platina 450198

22 Intyg
Om skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg ska patienten betala intygsavgift samt
besöksavgift i intygsgrupperna A och C utom grupp D. Om intyget/utlåtandet ska till
Försäkringskassan ska dock alltid besöksavgift betalas. Läkarintyg för att få ut sjukpenning/sjuklön
vid sjukdom ingår i besöksavgiften för öppenvård vid direkt eller indirekt besök.
Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte. Även barn och ungdom
under 20 år och personer som fyllt 85 år betalar dessa avgifter.
För att det ska bli rätt vid registrering och att patienten inte blir överraskad över patientavgiften för
intyget ska patienten vid bokningen informeras om intygsavgiften.
Prislista samtliga intyg och hälsokontroller
V g läs ytterligare under kapitel 8 i Avgiftshandboken.
Riktlinje för utfärdande av intyg och utlåtande inom Hälso- och sjukvården.

23 Inkontinenshjälpmedel
Hänvisning till Avgiftshandboken punkt 6.2.7 för information om regelverk om
inkontinenshjälpmedel. V g se även Kassalathund – sid 8 Hjälpmedel för rätt registrering i NCS Cross.
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24 Asylsökande och utomlänspatienter på BVC och barnmorskemottagning
Patient som är asylsökande eller är folkbokförd i annat landsting/region och besöker BVC eller
barnmorskemottagning får vårdcentralen ersättningen för dessa besök enligt prislista för
utomlänsersättning.
De offentligt drivna vårdcentralerna ska registrera besöken i vårdsystemet NCS Cross enligt rutin
Platina 422747.
De vårdcentraler som drivs i privat regi i regionen gäller inte denna rutin då fakturering från dessa sker
till regionen. Till fakturan ska ett underlag skickas med där namn, personnummer och eventuellt
LMA-nummer, ni hittar de blanketterna som ska användas här.

25 Asylsjukvård
Regionen har skyldighet att ge vård till asylsökande. Syftet är att utesluta och behandla allvarlig
pågående sjukdom, förebygga smittsam sjukdom och att informera om den svenska sjukvården så att
patienten söker på rätt vårdnivå. För ytterligare information läs kapitel 4 i Avgiftshandboken.
För att rätt avgift och rätt registrering och rätt ersättning v g läs i rutin Platina 325237.

26 Utländska patienter
Hänvisning till - rutin för utlandssvenskar och utländska medborgare bosatta i EU/EES samt patienter
från övriga länder.
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