
 

 

Enhet produktionsstyrning och köpt vård 

Västra Götalandsregionen 

 

Mötesanteckningar, dialogmöte 
mellan Koncernkontoret och 
Göteborgs Privatläkarförening (GPLF) 
Mötesdatum: 2022-04-05 

Plats: Regionens Hus, Göteborg 

Deltagare: 
Niklas Brywe, ordförande GPLF 
Erik Pileblad, vice ordförande GPLF 
Filip Jacobsson, GPLF 
Bengt Juul, GPLF  
Staffan Sandgren, GPLF 
David Lyrdal, GPLF 
Mårten Walhammar, GPLF 
Mesud Avdagic, Koncernkontoret VGR  
Sara Nordenfelt, Koncernkontoret VGR 
Caroline Jernevad, Koncernkontoret VGR (vid pennan) 
 

Agenda Kommentar 

Ny kollega i team LOL/LOF Sara Nordenfelt. 
 
Koncernkontoret informerar om en ev kommande 
omfördelning av avtalsansvar i teamet, vilket bla syftar till att 
minska sårbarheten vid semester etc. 

Status Covid-19 / Det 
uppdämda vårdbehovet 

Koncernkontoret redogör sammanfattningsvis kring status 
Covid-19 och det uppdämda vårdbehovet samt pågående och 
kommande arbete inom produktionsstyrning. 
21 000 fler väntande till besök, utredning och behandling. Lika 
många sökande som tidigare år. 

Från 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en 
samhällsfarlig sjukdom.  
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Direktupphandling LOL, 
utfall och erfarenheter Beslut i Regionstyrelsen (RS) 

Behov av öppenvård inom allergologi, lungmedicin, kardiologi 
och BUM. 

Direktupphandlat (för maximalt 1,1 mnkr per 
specialistområde) med 3 leverantör inom allergologi, 1 
leverantör inom lungmedicin, 2 leverantörer inom kardiologi 
och 2 leverantörer inom barn- och ungdomsmedicin. 

-Samma åtgärder som i nationella taxan. 
-Ersättning enligt nationella taxan 
-Endast VGRs sjukhus får remittera på avtalen  
-Avtalen löper till 2022-12-31. 

Samarbetet har fungerat generellt mycket bra. Inom vissa 
områden har det varit otydligt vilka patienter som kan 
remitteras. Uppgifter om vad som kan skickas har inte stämt. 

GPLF upplever att det varit en viss startsträcka men de senaste 
månaderna fungerar remisser och flödet mycket bra. 

Aktiva etableringar 
 

För närvarande finns 129 LOL-etableringar i VGR.  
Nämndfördelning HSNG 108 st, HSNV 6 st, HSNS 4 st, HSNÖ 6 
st, HSNN 5 st. 

Allmänmedicin 37 Anestesi 1, Barn 4, Hud 8, Invärtes 11, 
Psykiatri 12, Ögon 7, Neurologi 1, Reumatologi 1, ÖNH 8, 
Ortopedi 5, Gynekologi 21, Kirurgi (exkl. ortopedi och urologi) 
6, Urologi 7, Utan specialitet 1. 

Löpande uppföljning Alla läkare har bedömts utifrån inhämtad årsstatistik för 2020. 
Denna bedömning låg till grund för genomförda uppföljningar 
2021.  

Alla läkare har även granskats löpande utifrån månadsvis 
rapporterat underlag som ligger till grund för utbetalning av 
läkarvårdsersättning, samt kvartalsvis utifrån kostnader för 
medicinsk service och läkemedelsförskrivning. 

Under året har 29 uppföljningar genomförts. Majoriteten av 
dessa har genomförts digitalt på grund av pandemin. Fysiska 
uppföljningsmöten har ägt rum när det bedömts vara 
motiverat och praktiskt genomförbart sett till smittspridningen 
av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens aktuella restriktioner. 

Avtalsföljsamheten bedöms generellt vara god. 
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Uppföljningarna under 2022 kommer liksom under föregående 
år att genomföras genom en kombination av administrativ 
uppföljning, samt digitala och fysiska uppföljningsmöten. 

Pågående 
ersättningsetableringar 

 

Ersättningsetableringar 2021: 
Antal slutförda försäljningsärenden 9 st 
Antal avbrutna försäljningar utan anbud 6 st 
Antal avbrutna försäljningar trots anbud/säljarens begäran 5 st 
Antal pågående försäljningsärenden 2022 8 st. 

Övergångsbelopp 2021 Allmänmedicin 
HSNG 2020-00413 (utan anbud) 
HSNG 2021-00029 450 000 SEK 
HSNG 2021-00035 (utan anbud) 
HSNG 2021-00106 (säljarens begäran) 
HSNG 2021-00123 (säljarens begäran) 
HSNG 2021-00151 150 000 SEK 
HSNG 2021-00310 (säljarens begäran) 
HSNG 2021-00331 (utan anbud) 

Anestesi och intensivvård 
HSNG 2020-00106 2 132 000 SEK 

Barn- och ungdomsmedicin 
HSNG 2021-00016 (säljarens begäran) 
HSNG 2021-00175 650 000 SEK 

Hud- och könssjukdomar 
HSNG 2020-00434 2 005 111 SEK 
HSNG 2021-00172 2 210 000 SEK 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m. 
HSNG 2021-00296 (säljarens begäran) 

Obstetrik och gynekologi 
HSNG 2020-00395 525 000 SEK 

Ögonsjukdomar 
HSNG 2020-00389 (utan anbud) 
HSNG 2021-00022 (utan anbud) 
HSNG 2021-00122 (utan anbud) 
HSNG 2021-00253 323 000 SEK 

ÖNH 
HSNN 2021-00104 2 651 111 SEK 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0434d18a-dc27-458f-bedc-97545b94623d?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/270eb56e-6e08-4ee9-b93d-a4b47adbaafa?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56344eb9-3351-49d9-889b-e4ef3a22364a?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f12a9ad3-f5c3-499a-8948-feb603cad175?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d049dbdd-0bf9-47b5-993c-a60008bcbbe9?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e26ed932-8d7a-4dd7-ac8d-57a8d097ee49?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-669156306-1048/native/Avbrytande%20av%20upphandling%20HSNG%202021-00310.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-120/native/Avbrytande%20av%20upphandling%20HSNG%202021-00331.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/28528618-d115-4022-96de-b0863adfac59?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/940f3a50-3d1d-4adc-ac1a-dbf20cc72fa7?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1c49a315-ed9b-4f25-ad0f-9016b75e122c?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8e30c784-67e1-45f1-a39a-efe890f0d1b3?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/326c88a9-60a0-4e29-814a-6ed6cfe140fe?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-669156306-1049/native/Avbrytande%20av%20upphandling%20HSNG%202021-00296.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/72d3fbe6-393c-42cb-a739-49ac5ccd50b2?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/41ec06aa-f3d8-4e98-b898-e621e6a98683?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/967a1530-8923-45da-a561-60df22109395?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a6e8b24b-9eeb-4e3b-8dc0-bcd68a121ed2?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HSNG8725-669156306-1125/SURROGATE/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSNG%202021-00253.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/50276b01-55c0-4188-ba3d-3eb9d3f04627?a=false&guest=true
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Statistik över 
vårdproduktion, ersättning 
och digitala vårdkontakter 

Genomgång av vårdproduktion LOL, utbetald ersättning LOL, 
samt digitala vårdkontakter LOL. 

Beslutet gällande digitala vårdkontakter kvarstår tom 2022-06-
30. 

Pågående arbete inom GPLF GPLF informerar fån SLL:s årsmöte angående diskussioner av 
förändring av LOL. GPLF menar att det är positivt att 
diskussionen finns och hur man ska komma vidare. Förslaget är 
att utveckla taxan med utgångspunkt från gällande LOL. Det 
som nämns som positivt är bla betalning/arvodering efter 
åtgärd, man kan göra många åtgärder vid samma besök. Det är 
tydligt och en fördel då man ser exakt vad som produceras. För 
andra vårdformer att ta efter.  
Vidare nämns de fria nyttigheterna och att det gör att man 
som läkare inte stannar i remissflödet. Ev förslag om en 
”nationell pott” och något som man vill ha med in i framtiden. 
Begränsning takersättning hur mycket man producerar går att 
ha en större frihet kring menar GPLF. 

Övriga frågor 

 

GPLF ställer frågor kring utomlänspatienter som önskar få vård 
i VGR och svårigheter kring fakturering av dessa patienter. 
VGR menar att det är ett känt problem och dialog med bla, SKR 
pågår. Fakturan ska skickas till Koncernkontoret. 

Adress dit fakturor för utomlänspatienter ställs: 

VGR önskar att GPLF påminner sina medlemmar om att 
blanketter/information kring LOL finns på Vårdgivarwebben 
www.vgr.se/lol  

För anmälan till regionens utbildningar Regionkalendern 
(vgregion.se) 

Nästa möte blir under hösten 2022, VGR återkommer med en 
inbjudan. 

 

http://www.vgr.se/lol
https://regionkalender.vgregion.se/sv/
https://regionkalender.vgregion.se/sv/

