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Tillämpningsanvisning  

Datum 2017-12-15 

 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Handläggare: Hans Möller 

Telefon: 070-082 25 99 

E-post: hans.e.moller@vgregion.se

 

Beräkning av ekonomisk reglering vid flytt eller 
förtida upphörande inom Vårdval vårdcentral 
2018 

 

Ekonomisk reglering i samband med flytt av enhet som får till följd att ny 

områdesindelning behöver göras: 

 

Ekonomisk reglering Beräkningssätt 

Ny områdesindelning med 

anledning av flytt 

Schablonkostnad för GIS-körning 40 tkr 

Kostnaden delas ifall flera vårdcentraler 

ingår i samma körning 

 

Ekonomisk reglering i samband med förtida upphörande: 

 

Leverantören ska ersätta Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för: 

• schablonkostnader som uppkommer med anledning av nedläggning och  

• framtida kostnader avseende itererade recept på vårdcentralens 

arbetsplatskod samt 

• förväntade kostnader för vårdcentralens listades besök i andra landsting.  

 

Ekonomisk reglering sker som ett avdrag från den ersättning som baserar sig på 

listningen den näst sista verksamhetsmånaden. 

 

Ekonomisk reglering Beräkningssätt 

Information från VGR till 

enhetens listade invånare 

med erbjudande om ny 

vårdcentral  

Schablonkostnad 13 kr (porto, tryck mm) 

* antalet listade 

Ny områdesindelning med 

anledning av nedläggning 

Schablonkostnad för GIS-körning 40 tkr 

Kostnaden delas ifall flera vårdcentraler 

ingår i samma körning 

Kvarstående kostnader för 

enhetens listade invånare 

som har gjort besök in 

andra landsting. 

Kostnaden beräknas schablonmässigt.  

40 kr * listningspoäng baserat på antalet 

poäng 1 månad innan kontraktet avslutas. 

Kvarstående kostnader för 

förskrivna läkemedel på 

enhetens arbetsplatskod 

Beräkningen utgår från enhetens 

förskrivning och historiskt 

uthämtningsmönster. Om enheten fick 

avdrag för itererade recept i samband 

med start av VGPv 2009 kvittas detta 

belopp från beräkningen. 
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Beskrivning av metoden för att beräkna återstående läkemedelskostnad vid 

förtida inlösen av kontrakt inom Vårdval vårdcentral 

 

Ett recept har i normalfallet en giltighetstid på 1 år. Eftersom kostnaden uppstår 

först när patienten går till ett apotek och hämtar ut sina läkemedel kan varje recept 

komma att generera en kostnad under upp till ett års tid. 

 

Beräkningen av den återstående läkemedelskostnaden då ett kontrakt avslutas 

bygger på ett antagande om att kostnaderna för de recept som utfärdats under en 

given månad minskar månad för månad enligt historiskt uthämtningsmönster på 

enheten som stänger, se figur nedan för exempel. 

 
 

För den aktuella vårdenheten beräknas enligt denna princip den resterande 

kostnaden för varje enskild utfärdarmånad. För att erhålla den totala återstående 

kostnaden summeras de återstående kostnaderna för varje utfärdarmånad.  

Fördjupad beskrivning av ärendet och beredning 

En översyn av beräkningarna har varit befogad utifrån följande  

• GIS-körning utförs av inte längre av externt företag och därigenom finns 

ingen faktura att matcha mot nerlagt arbete. En schablonkostnad utifrån 

historisk kostnad ersätter tidigare hantering. 

• Fakturan gällande porto, tryck mm dröjer länge vilket medför att avdraget 

i ersättningssystemet försenas. Schablonkostnad utifrån senast kända 

faktisk kostnad ersätter tidigare hantering.  

• Kvarstående kostnader för enhetens listade invånare som har gjort besök i 

andra landsting har vid genomgång av stängda enheter 2016 visat sig ligga 
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på 40 kr/listningspoäng varvid schablonkostnaden till 40 kr/listningspoäng 

ersätter tidigare schablon.  

Tillämpningsanvisningen har arbetats fram i Ersättningsgruppen för 

vårdvalsfrågor. 

 

Hans Möller 

Ordförande Ersättningsgruppen för vårdvalsfrågor 

 


