Styrande regeldokument | Anvisning

Sida 1 (2)

Anvisning för vaccination av
riskgrupper Nationella taxan
Bakgrund
Folkhälsomyndigheten rekommenderar individer som tillhör en riskgrupp att
vaccinera sig mot influensa och pneumokocksjukdom. Personer inom riskgruppen har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa.
Pneumokockinfektioner orsakar stora belastningar i både öppen- och sluten
vård. Att förebygga pneumokockinfektioner förväntas ge en hälsoekonomisk
vinst för sjukvården genom ett minskat vårdbehov.
I Norrbotten har det varit svårt att nå ut med pneumokockvaccin till äldre.
Även vaccinering av influensa för äldre ligger Norrbotten under genomsnittet i landet. Region Norrbotten har beslutat att vaccinering mot influensa och
pneumokocksjukdom ska vara kostnadsfri för riskgrupper. Personer som inte
tillhör en riskgrupp kan också vaccinera sig, men de får själva stå för vaccinationskostnaden.
Lagrum och styrande förutsättningar
Läkare som äger en etablering på den ”Nationella taxan” styrs av lagstiftningen Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Förordning
(1994:1121) om läkarvårdsersättning. I dessa finns två står vilka åtgärder
och behandlingar för vilka ersättning kan utkrävas. Där finns igen information om ersättning för vaccin. Ersättning utöver det som står i lagstiftning och
förordning beslutas av Regionen Norrbotten.
Syfte
Målet och syftet med anvisningen är att nå en högre vaccinationsgrad, och
säkerställa att riskgrupper för influensa och pneumokocksjukdom bli vaccinerad.
Omfattning
Läkare aktiva på Nationella taxan i Norrbotten har möjlighet att få ersättning
för influensavaccin och pneumokockvaccin till patienter i riskgrupp om förutsättningarna angivna i denna anvisning efterföljs.

Anvisning
Grundläggande krav på läkare
 Läkaren ska vara verksam enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Förordning (1994:1121) i Norrbotten.


Läkaren ska vara ansluten och registrera vaccinering av riskgrupper i
Svevac.
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Läkaren ska på begäran av Region Norrbotten kunna lämna ut journalanteckningar som säkerställer att vaccinerade patienter ingår i
riskgruppen.

Ersättning
Läkare som efterföljer de grundläggande kraven i anvisningen har möjlighet
att fakturera Region Norrbotten för patientavgiften samt vaccinkostnaden för
influensa och pneumokockvaccin. Vaccinationskostnaden är en schablonkostnad som bestäms av Region Norrbotten. Endast en patientavgift får tas
ut per besök oavsett om båda vaccinerna. Faktureringen görs på samma sätt
som med läkarvårdsersättning till Avir med följande arvodeskoder.
Arvodeskod 40: Patientavgift 200:- + schablonkostnad för influensavaccin
Arvodeskod 41: Patientavgift 200:- + schablonkostnad för pneumokockvaccin
Arvodeskod 42: Patientavgift 200:- + schablonkostnad för influensavaccin
och pneumokockvaccin
Kontroll
Region Norrbotten kommer att kontrollera att fakturerad vaccinationskostnad överensstämmer med registrering i vaccinationsregistret Svevac, för
respektive läkare.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Ekonomi- och planeringsavdelningen

DOKUMENT-ID
ARBGRP659-254914204-67

VERSION
2.0

GODKÄNT DATUM
2018-10-24

ANSVARIG
Jonas Thörnqvist

UPPRÄTTAD AV
Jim Moritz

