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Tjänsteställe, handläggare

Hälsovalsenheten, Maria Persson

Datum

Uppdaterad
2021-02-23

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2021
För förklaring av ersättningsmodellen se ”Hälsoval Örebro län Krav- och
kvalitetsbok”.

Definitioner/benämningar

Nedan benämns Region Örebro län som Regionen. Ansvaret för administrationen av
ersättningar i Hälsoval ligger på Hälsovalsenheten, Region Örebro län. Med
leverantör avses nedan en juridisk person eller motsvarande som bedriver
vårdverksamhet inom Regionens primärvård. En leverantör kan bedriva vård vid flera
vårdcentraler. Med vårdcentral avses en funktionell enhet som tillhandahåller vård
enligt förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. All ersättning betalas ut den 20:e
varje månad. Med uppföljningsportalen avses Regionens datalager för statistisk.
Nedan följer Hälsovalsenhetens rutiner för beräkning och utbetalning av ersättningar:

Grundersättning för listade personer

Delas in i ålderviktad respektive CNI-viktad ersättning. Underlaget för den
åldersviktade ersättningen är en fakturakörning i OpenListon som sker runt den 3:e i
varje månad. Körningen grundar sig på de antal listade personer som finns på
respektive vårdcentral den sista dagen månaden före körning. Vårdcentralen kan se
sitt underlag för åldersviktad ersättning i OpenListons rapport ”Listningsstatistik för
vårdcentral” från dagen efter fakturakörning varje månad. Underlaget från
OpenListon skickas till SCB för beräkning av CNI-poäng. Beräkning erhålls ett dygn
efter leverans. Ersättningen per ålderspoäng är 2 015 kr/år och ersättningen per CNIpoäng är 205 kr/år. Ersättningen betalas ut varje månad.

Särskild ersättning för listade personer
Socioekonomiskt tillägg
Utgår för de vårdcentraler som i respektive månad har genomsnittlig CNI-poäng på
1,45 poäng eller högre enligt beräkningen från SCB. Ersättningen för nivån mellan
1,45 till 1,74 poäng är 51 kr/år per listad. Ersättningen för nivån över 1,75 är 370
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kr/år per listad och ersättningen för nivån över 3,0 är 463 kr/år per listad. Ersättningen
betalas ut varje månad.
Geografiskt tillägg
Geografiskt tillägg 1 utgår till de vårdcentraler som har >35 km till närmaste sjukhus.
Ersättningen är 170 kr/år och listad. Ersättningen betalas ut varje månad.
Geografiskt tillägg 2 utgår till de vårdcentraler som är belägna utanför Örebro
kommun samt Odensbackens vårdcentral. Ersättningen är 108,50 kr/år och listad.
Ersättningen betalas ut varje månad.

Besöksersättning

Leverantören erhåller besöksersättning för direkta besök. Samma ersättning erhålls
för läkarbesök som för behandlingsbesök. Digitala besök via video som ersätter ett
fysiskt besök eller kvalificerat rådgivande telefonsamtal som ersätter ett fysiskt besök
ersätts som ett direkt besök. Ersättning är densamma oavsett tid på dygnet.
Besöksersättning utbetalas även för besök utan avgift, t ex för barn och ungdomar
som ej fyllt 25 år samt personer som fyllt 85 år, samt besök av utomlänspatienter och
asylsökande. Statistik på besök läses av i uppföljningsportalen efter avslutad månad.
För besök till BVC och MVC utgår ingen ersättning. Ersättningen är 170 kr per
besök. Ersättningen betalas ut varje månad utom för kvalificerat rådgivande
telefonsamtal som betalas ut en gång per år, januari året efter.
För hembesök av läkare, sjukgymnast, kurator och psykolog erhåller leverantören 755
kr per besök. Ersättningen betalas ut varje månad.
För besök hos undersköterska med medicinsk åtgärd där besöket journalförs erhålls
besöksersättning med 85 kr per besök.
För besök inom verksamheter som ej omfattas av hälsovalsuppdraget, se 2.9 i
Hälsoval Örebro, utgår ingen besöksersättning utan vårdcentralen behåller
patientavgift.
Patientavgift
Patientavgift som betalas till vårdcentral tillfaller Regionen för besök för vilka
besöksersättning erhålls. Leverantören ska efter månadens slut sammanställa inkomna
patientavgifter och redovisa dessa till Regionen inom en vecka. Avräkning av
patientavgifterna sker mot den ersättning som Regionen betalar ut till leverantören.
Vid reglering av kundfordringar ersätts leverantören för det nedskrivna beloppet.
Beloppet redovisas i samband med sammanställningen enligt stycket ovan.
Redovisning sker max tre gånger per år. Om den nedskrivna patientavgiften
inkommer till leverantören ska justering ske i samband med nästa redovisning.
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Beloppet ska märkas med Nedskrivning kundfordran. Regionen har rätt att begära in
underlag för ersättning.
Om återbetalning av patientavgift vid uppnått frikort sker på vårdcentralen kan
beloppet påföras sammanställningen enligt ovan. Beloppet ska märkas med
Återbetalning vid frikort. Ett annat alternativ är att skicka en faktura till Regionen:
Region Örebro län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 Örebro
Referens: 170-ALA054
Regionen har rätt att begära in underlag för ersättning.
För indirekt besök (receptförnyelse, förlängning av sjukintyg) får vårdcentralen
behålla patientavgiften, f n 100 kr. Detsamma gäller för patientavgifter för:
• Egenträning
• Provtagning utan samband med läkarbesök eller utan remiss
• Intyg m.m. utom AFL (ej frikortsgrundande)
• Vaccinationer. Vårdcentralen behåller avgiften och står för kostnaden för
vaccinet.
För information om Regionens fastställda avgifter, se ”Patientförmåner och avgifter i
Region Örebro län”.

Ersättning för högt antal asylsökande i listningsområdet
För vårdcentraler som i sitt listningsområde har en andel asylsökande som överstiger
1,5 procent av antalet listade utgår ersättning med 1 503 kr per asylsökande och år.
Avstämning sker vid 3 tillfällen under året, i april, augusti och december och
utbetalning sker i månaden efter. Underlag är Migrationsverkets Melkerlista för
asylsökande i Örebro län.

Ersättning för patient listad på annan vårdcentral i
Örebro län

Om en patient skriven i Örebro län besöker en annan vårdcentral än där denne är
listad får mottagande enheten ersättning från den vårdcentral där patienten är listad.
Ersättning erhålls med 500 kr för läkarbesök och 300 kr för behandlingsbesök.
Fakturering från en vårdcentral kan ske för maximalt tre besök per individ och år.
Om patienten har remiss för provtagning från annan vårdenhet ersätts besöket med
98 kr. För provtagning finns inget maximalt antal besök.
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För vård av patienter från andra regioner/landsting,
andra länder eller för asylsjukvård

För utomlänspatienter och utländska patienter med ekonomiska sjukvårdsförmåner är
ersättningen för läkarbesök 2 178 kr och för behandlingsbesök 726 kr. Regionens
interna ersättning för asylsökande och tillståndslösa uppgår till 2 178 kr för
läkarbesök samt 726 kr för behandlingsbesök. Se även punkt 8.7.1 Hälsoval Örebro
län. Avdrag görs för patientavgift. Ersättning erhålls genom att fakturera Regionen.

Målrelaterad ersättning

Se även bilaga 3 Hälsoval Örebro län.
Telefontillgänglighet,
Statistik på måluppfyllelse läses av i flexitid eller annan telefonväxelsystem efter
avslutad månad. Vid full måluppfyllelse är ersättningen 65 kr/år och listad.
Ersättningen betalas ut varje månad.
Hembesök BVC
Besöksstatistik läses av i uppföljningsportalen efter avslutad månad. Ersättningen är
1 450 kr per hembesök. Ersättningen betalas ut tre gånger per år, maj, september och
januari året efter.
Kvalificerat rökslutarstöd
Statistik på måluppfyllelse läses av i Medrave en gång per år. Vid full måluppfyllelse
är ersättningen 8,30 kr/år och listad. Ersättningen betalas ut en gång per år, januari
året efter.
Recept på fysisk aktivitet
Statistik på måluppfyllelse läses av i uppföljningsportalen en gång per år. Vid full
måluppfyllelse är ersättningen 9,10 kr/år och listad. Ersättningen betalas ut en gång
per år, januari året efter.
Fördjupad läkemedelsgenomgång vid Apodos
Statistik på måluppfyllelse läses av i uppföljningsportalen efter avslutad månad.
Ersättningen är 855 kr/läkemedelsgenomgång. Ersättningen betalas ut tre gånger per
år, maj, september och januari året efter.
Förenklad läkemedelsgenomgång för patienter ≥75 år med 5 eller fler
läkemedel
Statistik på måluppfyllelse läses av i uppföljningsportalen efter avslutad månad.
Ersättningen är 235 kr/läkemedelsgenomgång. Ersättningen betalas ut tre gånger per
år, maj, september och januari året efter.
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Ersättning för kostnader

I Hälsoval ersätts kostnader för läkemedel i öppenvård enligt läkemedelsförmånen
och tolk. Dessa betalas direkt av Regionen. Tryckavlastande madrasser i vårdande
syfte beställs enligt särskild rutin via Centrum för hjälpmedel. Dessa betalas av
Regionen.
Ersättning utgår även för viss medicinsk service enligt aktuella vårdriktlinjer, f n:
• DT buk
• DT buköversikt
• DT colon
• DT hjärna – ny 2021
• DT thorax – ny 2021
• DT urinvägar
• MR halsrygg
• MR ländrygg
• MR bröstrygg-ländrygg
• Venduplex
Hälsovalsenheten tar ut statistik från uppföljningsportalen två gånger per år, per
augusti och december, för att läsa av antalet undersökningar som nämns ovan.
Ersättningen betalas ut två gånger per år efter faktisk kostnad, september och januari
året efter.
Rutin för speciella läkemedel/vaccin
I Hälsoval kompenseras för Leuprorelin enligt rutin och Zoledronsyra enligt rutin.
Läkemedel som administreras av vårdpersonal i samband med vårdtillfället ska
rekvireras av enheten och ingå i besöket.
Rutin för övriga läkemedel som rekvireras och administreras på vårdcentral.
Rutin FreeStyle Libre vid diabetes 2
I Hälsoval kompenseras för förskrivning av FreeStyle Libre enligt vissa kriterier, se
rutin. Vårdcentralen rapporterar förskrivningarna per tertial till Hälsovalsenheten som
bedömer om kriterierna uppfyllts och ersättning ska betalas ut. För varje vårdcentral
finns ett max antal som Hälsoval ersätter. Förskrivning därutöver bekostas av
vårdcentralen själva. Se rutin.
Rutin för beställning av analysmaterial med särskilt batch-nummer
För att uppfylla kraven avseende kvalitetssäkring av vårdcentralernas laboratorium
ska speciella batch-nummer användas för vissa reagenser. Detta gäller
CRP kassett helblod
CRP kontroll låg nivå
CRP kontroll hög nivå
Hb kuvett
Hba1c kassett
Glukos teststicka
Glukos kontroll
Reagenserna beställs via Apotekstjänst, ange fakturareferens: 170-MPE086.
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För läkare under utbildning gäller följande:
ST-läkare
Regionen ersätter leverantören med 100 procent av lönekostnaden per ST-läkare samt
sociala avgifter. Ersättningen baseras på en genomsnittlig lön om för närvarande
49 670 kr/månad för läkare placerade på vårdcentraler i Örebro kommun utom
Odensbacken. För läkare placerade på övriga vårdcentraler baseras ersättningen på en
genomsnittlig lön på för närvarande 52 350 kr/månad. Ersättningen baseras på
heltidsanställd läkare (100 %). Tjänstgör ST-läkaren på deltid, reduceras ersättningen
utifrån gällande tjänstgöringsgrad. Ersättningen är oberoende av om läkaren är
placerad vid vårdcentral eller har s.k. randplacering. Sociala avgifter ersätts för
Regionens vårdcentraler med den procentsats som gäller för året 2021: 46,15 %.
Privata vårdcentraler ersätts för sociala avgifter med 50,30 % för året 2021.
AT-läkare
Ersättning för AT-läkare utgår månadsvis för redovisade lönekostnader samt sociala
avgifter exklusive jourtjänstgöring.

Utbetalning

Regionen betalar samtliga ersättningar till av leverantören uppgivet plusgiroalternativt bankgirokonto, så att ersättningen finns på kontot den 20:e i respektive
månad. Regionen tillhandahåller samtidigt en specifikation med beräkningar av
ersättningarna.
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