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Vårdvalsersättning- beskrivning 

Syfte 

Beskriva processen gällande vårdvalsersättning 

Arbetsmoment och tidsplan för vårdvalsersättning 

Beställning Primärvård, som är styrdokument för Vårdval Norrbotten, inne-

håller ett kapitel om vårdvalsersättning. Regionsstyrelsen fastställer detta 

årligen i september, gäller från januari. 

 Vårdvalsram, totala ramen fastställs i samband med styrelsens plan (maj-

juni) 

 Ersättningsmodell uppdateras (maj-juni) 

 Viktning av vårdpeng per ålder 

 Läkemedelspeng fastställs och beräknas per ålder och kön 

 Glesbygds- och avståndsersättning fastställs 

 Prestationsbaserade ersättningar fastställs 

 Kompensation för avgiftsfria besök fastställs 

 Underlag för utbetalning av vårdvalsersättning (LisaEk) gås igenom och 

uppdateras (december-februari) 

 Avdragsnivå för nationella taxan räknas fram (januari) och fastställs av 

regionstyrelse (februari) 

 

Utbetalning av vårdvalsersättning 

Utbetalning av vårdvalsersättning sker månadsvis i efterskott (den 14 varje 

månad). Vårdpengen baseras på antalet listade en slummässigt vald dag. 

Uppgifterna i LisaEk finns tillgängliga för leverantörer transparent. Person-

nummer redovisas aldrig i LisaEk. Vid frågor från leverantörer eller vid 

behov görs en utredning och kvalitetssäkring av uppgifterna av Länsteknik 

och/eller Ekonomi- och planeringsavdelningen. 

Länsteknik genomför körningen och Ekonomi- och planeringasavdelningen 

kontrollerar de olika posterna och godkänner utbetalningen. Det finns ett 

fastställt tidsschema för hela året.  

Delmoment, vårdvalsersättning 

 Ålderskvot, ACG-kvot och CNI-kvot räknas fram för respektive hälso-

central (1,0 snitt för länet) 

o Ålderskapitering, tabell med vikter 

o ACG-kvot, diagnoser från VAS, körs i ACG-programmet 

o CNI-kvot, en fil med listningsuppgifter skickas till SCB, en 

uträknad kvot per hälsocentral i retur 

 Läkemedelspeng räknas fram för respektive hälsocentral, tabell med 

vikter 
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 Besöksuppgifterna från VAS matchas mot listningssystemet och ger 

underlag för ersättningar t.ex. avgiftsfria besök, överströmningar, pre-

stationsbaserade ersättningar. 

 Utomlänsbesök  

o Avdrag för listades primärvårdsbesök hanteras i LisaEk för 

samtliga leverantörer. Administrativ service gör kontrollen 

av besöken och registerar dem i LisaEk. 

o Intäkter för utomlänsbesök på privata hälsocentraler hante-

ras i LisaEk. Administrativ service sköter faktureringen till 

andra landsting/regioner. Egenregins intäkter för utomläns 

besök hanteras utanför LisaEk (fakturahantering direkt från 

VAS)  

 Läkemedelsavdrag: uppgifterna hämtas från Datalagret (läkemedelsfi-

len?) 

 Asylåtagande: fastställd de hälsocentraler som har uppdraget, antalet 

asylsökanden varierar, tabell uppdaters varje månad 

 Asylersättning (besöksersättning): uppgifterna hämtas från VAS 

 Avdrag för nationella taxan (LOL och LOS): avdragsbelopp fastställs 

årligen (schablonbelopp per besök). Uppgifterna hämtas från Avir och 

körs in i LisaEk 

 Momskompensation: privata hälsocentraler får ett påslag på 3 % på 

vårdpeng (ålderskapitering, ACG och CNI) som kompensation för att de 

inte kan dra av momsen på samma sätt som regionen 

 Glesbygds och avståndsersättning, tabell med fastställda ersättningar 

 Filialer och servicepunkter. Ersättning betalas ut till de hälsocentraler 

som fått godkänt att få ersättning. En tolftedel av den beslutade årliga er-

sättningen betalas ut varje månad. 

 Justeringar 

o Prestationsbaserad ersättning inom levnadsvanor betalas ut 

en gång per år, period 13. Ekonomi- och planeringsavdel-

ningen fastställer vilka hälsocentraler nått målen och hur 

fördelning av ersättningen blir. 

o Justeringar beroende på upptäckta felaktigheter görs vid be-

hov, Ekonomi- och planeringsavdelningen ansvarar för 

dessa 

o Justeringar beroende på ändrade villkoren under pågående år 

t.ex. ändringar i patientavgifter görs efter beslut, Ekonomi- 

och planeringsavdelningen ansvarar för dessa 

 

 Redovisade poster i LisaEk (egen regins hälsocentraler) 

Ersättning Regleras 

Asylbesök Direkt 

Avdrag besök privatprakt läkare (LOL) Direkt 

Avdrag besök privatprakt sjukgymn (LOS) Direkt 

Avdrag utomlänsfakturor Direkt 

Ersättning ACG Efterskott 
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Ersättning CNI Efterskott 

Ersättning för 0-besök Direkt 

Ersättning prestationsbaserad 
Ersättning för filial och servicepunkt 

Direkt 
Direkt 

Frikortsbesök Direkt 

Justering Administrativ Service Direkt 

Justering Avskrivningar , Intern ränta Direkt 

Justering Divisions gemensamt Direkt 

Justering Stab Direkt 

Kapiteringsersättning Efterskott 

Läkemedelskostnad avs fg period Direkt 

Läkemedelspeng åldersbaserad Direkt 

Överströmningsavdrag Direkt 

Överströmningsersättning  Direkt 

 

 Redovisade poster i LisaEk (privata hälsocentraler) 

Ersättning Regleras 

Asylbesök Direkt 

Avdrag besök privatprakt läkare (LOL) Direkt 

Avdrag besök privatprakt sjukgymn (LOS) Direkt 

Avdrag utomlänsfakturor Direkt 

Ersättning ACG Efterskott 

Ersättning CNI Efterskott 

Ersättning för 0-besök Direkt 

Ersättning prestationsbaserad 
Ersättning för filial och servicepunkt 

Direkt 
Direkt 

Fakturerat andra län (privata LOV) Direkt 

Frikortsbesök Direkt 

Kapiteringsersättning Efterskott 

Läkemedelskostnad avs fg period Direkt 

Läkemedelspeng åldersbaserad Direkt 

Momskomp ACG 3%  Efterskott 

Momskomp CNI 3%  Efterskott 

Momskomp Kapitering 3%  Efterskott 

Överströmningsavdrag Direkt 

Överströmningsersättning  Direkt 

 

 

 

 

 

 


