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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Mika Jägerstedt
Projektledare

Delegationsbeslut
Datum
2020-08-

Diarienummer
RS200873

Regionstyrelsen
Överenskommelse avseende ökad nationell testning för
covid-19, 2020
Beslut enligt 3.13.0.3 Organisera i Regionstyrelsens förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Hälso-och sjukvårdsdirektören fattar delegationsbeslut enligt 3.13.0.3 avseende
disponering av statlig ersättning för utökad testning vid covid-19. Beslutet ersätter bilaga
Ersättning rörande serologiprovtagning i Region Halland tillhörande beslut RS200873-5 samt
RS200873-9.
Ersättning enligt nedan för prover med Pandemimottagningen som remitterande enhet förs
till regionalt konto. Pandemimottagningen ersätts sedan för faktiska kostnader i
verksamheten. För övriga remittenter gäller nedanstående.
PCR





Remissansvarig enhet ersätts med 300 kr per prov.
Provtagning ersätts med 200 kr per prov.
Analyskostnader ersätts med 700 kr per prov.
200 kr per prov förs till regionalt konto för övergripande kostnader förknippade
med provtagningen.

Antikroppstest
 Remissansvarig enhet ersätts med 150 kr per prov.
 Provtagning ersätts med 200 kr per prov.
 Analyskostnader ersätts med 200 kr per prov.
 Provtagande enhet behåller egenavgift à 200 kr per prov. I de fall egenavgift inte
ska tas ut vid provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal kompenseras
provtagaren med 200 kr från regionalt konto.
 200 kr per prov förs till regionalt konto för övergripande kostnader förknippade
med provtagningen.
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Sammanfattning
Detta avser ersättning enligt ”testmiljarden” (provtagning avseende PCR utförd 1 april—31
maj 2020) samt prestationsbaserad ersättning för utvidgad testning (provtagning avseende
PCR och antikroppar vid covid-19 utförd 1 juni—31 december 2020).
Ersättningen omfattar alla prover vid vårdenheter inom Region Hallands eller
kommunernas huvudmannaområde inklusive underleverantörer.
Region Halland är part i förhållande till staten och begär ersättning för all provtagning som
därefter fördelas. De ersättningar som redogörs för nedan förutsätter att Region Halland
tilldelas medel från staten enligt avtal respektive beslut om statsbidrag.
Underlag för ersättning
För prover där provtagning skett vid verksamheter inom Region Hallands eller
kommunernas huvudmannaområde och som analyserats vid Region Hallands laboratorium
baseras ersättningen i normalfallet på statistik över remitterande enhet från laboratoriet.
Eventuellt kan ytterligare underlag behövas från respektive verksamhet för att beskriva
vilken provtagning som utförts.
För prover som analyserats vid annat laboratorium ska ansvarig vårdenhet inkomma med
analysfaktura med tydlig specifikation av antal utförda analyser inom de tidsgränser som
anges av Region Hallands ekonomiavdelning för att utbetalning ska vara möjlig.
För prover där provtagning skett via avtalad underleverantör ska avtalsslutande part
inkomma med kopia av fakturaspecifikation inom de tidsgränser som anges av Region
Hallands ekonomiavdelning för att utbetalning ska vara möjlig.
Respektive kommun redovisar löpande veckovis antal utförda provtagningar till Region
Halland för korrekt fördelning av ersättning.

Regionkontoret

Martin Engström

Beslutet delges
Samtliga driftsnämnder

Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Samtliga kommuner i Halland
Privata vårdgivare

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

