1 (3)

Bilaga 4 – Förändringar i ersättningsnivåer inom
Vårdval Halland närsjukvård år 2023
Budget och ersättningsnivåer i Vårdval Halland närsjukvård 2023 bereds och beslutas
tillsammans med Mål & budget 2023.
Avtalsvillkor och beskrivning av den ekonomiska ersättningsmodellen återfinns i
uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland närsjukvård.
Sammanfattning av förändringar
Varje år revideras ersättningen i Vårdval Halland närsjukvård enligt följande:
•
•

Hälso- och sjukvårdspengen beräknas utifrån föregående års beslutade nivå och
justeras med befolkningsförändringar, uppräkning enligt landstingsprisindex (LPIK)
och förändringar i modell och åtagande.
ST-läkarersättningen följer beslutad modell och lönekostnad för en ST-läkare.

Ersättningsnivåer
ST-läkarersättning
Region Halland ersätter leverantören för ST-läkaruppdraget. Ersättningen är baserad på en
beräknad genomsnittlig lönekostnad för en ST-läkare på 83 000 kronor per månad.
Ersättningen baseras på en trappa utifrån var ST-läkaren befinner sig i utbildningen:
År
1
2
3
4
5

Månad
1-12
13-24
25-36
37-48
49-60

Procent
75%
60%
50%
35%
30%

Ersättning (kr)
62 250
49 800
41 500
29 050
24 900

Ersättningen baserar sig på beräknad utbildningstid. En läkare som har en specialistexamen
startar på en lägre ersättningsnivå enligt ovan.
När ST-läkaren är placerad utanför vårdenhetens organisation, exempelvis vid en
sjukhusklinik, ersätter Region Halland vårdenheten med 100 % av den beräknade
lönekostnaden (bruttolön inkl. sociala avgifter) enligt ovan (83 000) per månad för
heltidstjänstgöring.

2 (3)

Hälso- och sjukvårdspeng
Hälso- och sjukvårdspengen för 2023 uppgår till 3 493 kronor per hälso- och
sjukvårdspoäng. 90 procent är riskjusterad för förväntad vårdtyngd i den listade
populationen hallänningar utifrån ålder och kön, 10 procent är riskjusterad baserat på
socioekonomiska variabler.
Rad Justeringspost
Totalt (Mnkr) Per Poäng (kr)
1 Hälso- och sjukvårdspeng*
1 196,1
3 385
2 Indexuppräkning
44,8
127
3 Verksamhetsutveckling
11,8
33
4 Lugnoduli
0,5
1
5 Kostnadseffektivisering
18,8 53
6 Hälso- och sjukvårdspeng
1 234,3
3 493

1. Hälso- och sjukvårdspeng - justerat för demografi och befolkningsökning, 2023
års värden. Ökningen uppgår till 17,9 mnkr.
2. Indexuppräkning - sker med senast fastställda LPIK (Landstingsprisindex), 3,8 %
och uppgår till 44,8 mnkr.
3. Verksamhetsutveckling - årlig satsning på verksamhetsveckling på 1 %,
motsvarande 11,8 mnkr
4 Lugnoduli – Ökade kostnader för röntgen motsvarande 500 tkr.
5 Kostnadseffektivisering - effektivisering om 1,5 % som minskar budgeten
motsvarande 18,7 mnkr.
Ersättning för enstaka akuta besök av patient från annan vårdenhet
Vård av patient som är folkbokförd i Halland, som är listad på en annan vårdenhet i
Halland, ersätts enligt prislistan för enstaka akuta besök som årligen fastställs av Region
Halland.
För 2023 gäller följande:
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Besöksersättning
Besökskategori

Kommentar
(exkl. patientavgift)

Läkare

450 kr Inkl. medicinsk service

Psykolog

600 kr

Kurator, arbetsterapeut

500 kr

Sjuksköterska, distriktssköterska

300 kr

Fysioterapeut, normalbesök

240 kr Naprapat likställs med fysioterapeut.

Fysioterapeut, särskilt omfattande besök

Minimum 40 minuter direkt
600 kr patientkontakt. Särskilt kompetenskrav
och krav på godkännande föreligger.

Fysioterapeut, gruppbesök

100 kr

Avgiftsbelagd provtagning
Avgiftsfri provtagning
Ej legitimerad personal
Övriga yrkeskategorier
Distanskontakt

Gruppbesök, en eller flera personal träffar
flera patienter vid samma tillfälle.

50 kr Mellanliggande provtagning
Provtagning i samband med betalt
150 kr läkarbesök, eller med ordination från
annan vårdenhet.
0 kr
400 kr Krav på legitimation föreligger
Ersättning som vid fysiskt besök

