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1 Allmänna principer 

Inom LOV Psykisk Hälsa Primärvård i Kalmar län tillämpas samma regelverk och 
ersättningar för samtliga leverantörer oavsett driftsform. Leverantörernas 
ersättning består av fasta och rörliga delar. Relationen mellan fast och rörlig 
ersättning är 89 % fast ersättning och 11  % rörlig ersättning. I den relationen ingår 
inte ersättning för: 

• Service, momskompensation, administrationsersättning eller lokaler 
(endast privata enheter) 

• PTP-ersättning  

• Nationellt riktade statsbidrag 

Den fasta ersättningen innebär att leverantören erhåller ersättning för de listade 
som de ingått avtal om. Den rörliga delen varierar med enhetens 
prestationsvolymer.  

Leverantören ansvarar för samtliga med verksamheten förenade kostnader 
(kostnader för personal, fortbildning/utbildning, utrustning, lokaler mm).  

2 Ersättningsmodell och priser 

Ersättningsmodellen gäller från och med 1/1 2023 och ersättningarna anges i 2023 
års nivå.  

Den uppräkningen av ersättningsmodellen sker enligt LPIK (landstingsprisindex) 
exklusive läkemedel och exklusive pensionseffekt, därtill sker en 
engångsuppräkning med 1,2 % med anledning av kostnader relaterade till 
införandet av AKAP-KR. Uppräkningen kan riktas mot olika delar i 
ersättningsmodellen beroende på vilka satsningar/prioriteringar som beslutas.  

Ersättningsmodellen är uppbyggd enligt nedan: 

 

 

Ersättningsbeloppen är absoluta endast för ett år i taget. I det längre perspektivet 
är de att betrakta som relativa. Det faktiska utfallet inom respektive del i 
diagrammet ovan utgör underlag för beslut om ersättningsnivåer för 
nästkommande år.  
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2.1 Listning 

Ersättningen uppgår till 94 kr per listad invånare och år. Leverantörens ersättning 
beräknas genom att multiplicera avtalat antal listade med ersättning per listad. 
Underlag för listning baseras på aktuella siffror från listningssystemet LisBet per 
den 28e varje månad.  

2.2 Vårdtyngd 

Ersättningen uppgår till 47 kr per ACG-poäng och år. Patienternas hälsotillstånd 
definieras genom att varje listad tilldelas en ACG-grupptillhörighet, utifrån 
sjukdomsbörda (diagnos/diagnoser), ålder och kön. 

ACG används i ersättningsmodellen för att beskriva förväntat resursbehov kopplat 
till uppdraget utifrån de listades sjuklighet. Varje individ beskrivs utifrån de 
psykiatriska diagnoser (F-diagnoser), administrativa/preventiva diagnoser (Z-
diagnoser) samt symtomdiagnoser (R-diagnoser) som finns i Region Kalmar läns 
journalsystem (Cosmic). Diagnoser hämtas månatligen från alla vårdkontakter de 
senaste 18 månaderna – i såväl öppen som sluten vård. Individernas diagnoser 
ställs i relation till: 

• Varaktighet 

• Svårighetsgrad 

• Diagnossäkerhet 

• Sjukdomsorsak 

Krav på specialistvård och den genomsnittliga resursanvändningen på 
primärvårdsnivån ligger till grund för fördelningen.  

ACG-grupperna tilldelas olika vikter beroende på kalkylerad resursåtgång. En 
förutsättning för att ACG ska spegla vårdbehovet är att diagnos sätts efter klinisk 
relevans och att varje besök ska vara diagnossatt. Samtliga besök diagnosjusteras 
enligt ICD-10. 

Ersättning beräknas genom att multiplicera vårdenhetens totala ACG-poäng med 
ersättningen per ACG-poäng.  

2.3 Glesbygd 

En jämlik vård som tryggar tillgängligheten i glesbygd är en av utgångspunkterna i 
Psykisk Hälsa Primärvård Kalmar län. Leverantörer som tecknar avtal med 
Hälsovalsenheter etablerade i glesbygd erhåller därför glesbygdsersättning. 
Befolkningstätheten är den parameter som tydligast definierar ett geografiskt 
område som glesbygd. Befolkningsparametern delas upp i fem nivåer baserat på 
antal invånare inom en radie på en mil från hälsovalsenheten, där nivå fem är 
glesast befolkat. Glesbygd definieras i detta sammanhang som ett geografiskt 
område som har en befolkningstäthet på 35 invånare eller färre inom en zon*. 

För att enheten ska erhålla glesbygdsersättning krävs att leverantören finns på 
plats för besök på den ort där individen är listad eller den ort där eventuell 
ansluten hälsovalsfilial finns. Hänvisning av patient till annan ort är inte tillåten. 

Glesbygdsersättningen uppgår till 42 kr per listad invånare och år multiplicerad 
med nivåpoängen. Se Glesbygdsersättning (bilaga 2.1).  

 

 

* zon: cirkel med 1 mil radie från enhet (10km) zonens area: 3,14x10kmx10km=314 k m² 
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2.4 Ersättning för kvalitetsarbete 

Varje vårdenhet har möjlighet att erhålla ersättning för att bedriva 
kvalitetsarbeten. Arbetet ska godkännas av beställarfunktionen före start. Ansökan 
om godkännande för kvalitetsarbete ska vara beställarfunktionen tillhanda via mail 
senast 1 mars under innevarande år.  
Besked om godkännande kommer att tillhandahållas senast tre veckor efter 
inkommen ansökan. Ersättningen betalas ut kvartalsvis. Enheten ska delta vid en 
av de workshops som erbjuds under hösten i länet för att redovisa/presentera 
arbete. Om redovisningen uteblir kommer vårdenheten att bli 
återbetalningsskyldig. Återbetalning ska då ske senast 31e december för 
innevarande år 

Ersättningen för kvalitetsarbete uppgår till 10 kr per listad och år. 

Eventuellt överskott fördelas ut proportionerlig på de enheter som uppfyllt kraven 
för ersättning i samband med årsbokslutet i december.  

2.5 Andel videobesök 

Ersättning för andel videobesök syftar till att utgöra incitament för vårdenheterna 
att erbjuda medborgarna digitala alternativ. Region Kalmar län ersätter andel 
videobesök enligt nedan: 

Andel videobesök av totalt antal besök 

Enheten erhåller ersättning enligt följande: 
o 1-7 % - 4 kr/listad 
o 8-9 % - 7 kr/listad 
o 10 % eller mer – 10 kr/listad 

2.6 Prestationsersättningar 

Leverantören erhåller prestationsersättningar enligt följande: 

• Gruppbehandling    1000 kr/deltagare 

• Asylbesök          2000 kr/besök  

• Utomläns/Utlands             2000 kr/besök 

• Hembesök         2500 kr/besök  

• SIP/Vårdplanering         2000 kr/besök  

• Rehabmöte                 2000 kr/besök 

• Avstämningsmöte         2000 kr/besök 

• Trepartsmöte          2000 kr/besök 

Se mer ingående beskrivning av prestationsersättningar och hur de ska 
registreras för att erhålla ersättning i registreringanvisningarna.  

2.7 Psykologersättning 

Region Kalmar län ersätter andel psykologbesök av totalt antal besök över rullande 
4 månader. 

Enheten erhåller ersättning enligt följande: 
o 1-2 % - 6 kr/listad 
o 3-4 % - 8 kr/listad 
o 5 % eller mer – 10 kr/listad 
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2.8 IKBT-ersättning 

Region Kalmar län ersätter användning av IKBT-behandling enligt nedan: 

Andel unika patienter som har påbörjat IKBT (rullande 12 månader) av unika 
patienter med någon form av besök under perioden  
 

Enheten erhåller ersättning enligt följande: 
o 1-7 % - 4 kr/listad 
o 8-9 % - 7 kr/listad 
o 10 % eller mer – 10 kr/listad 

2.9 Reglering av besök från annan hälsovalsenhet än den med 
avtal  

För patienter som inte finns med på den avtalade listan erhålls en ersättning på 
2000 kr per remiss. Beloppet gäller för ett år i taget. Motsvarande belopp dras 
samtidigt av från den leverantör som genom avtal ansvarar för patienten.  

I de fall enheten har tecknat avtal om att köpa vård från en annan enhet 
administrerar avtalsparterna och ansvarar själva för de ekonomiska 
mellanhavandena. 

2.10 Ersättning PTP-psykolog 

Samordning hälso- och sjukvård ersätter 100 % av genomsnittslönen för PTP-
psykologen till aktuell vårdenhet inom Vårdval Psykisk hälsa primärvård. 
Ersättningen reduceras i förhållande till psykologens tjänstgöringsgrad och 
frånvaro utan lön. Ersättningen för 2023 vid 100 % tjänstgöring är 33 400 
kr/månad. Sociala avgifter (47,11 % inklusive semesterdagstillägg tillkommer samt 
administrativt tillägg på 4,7 % för privata vårdenheter). Ersättningen betalas 
maximalt ut för tid motsvarande 1 års heltidstjänstgöring eller till dess att PTP-
psykologen blir godkänd psykolog om detta sker tidigare. Vid särskilda skäl kan 
förlängning beviljas av Samordning hälso-och sjukvård efter samråd med 
vårdenhetens chef och vid behov med studierektor. 

Vårdenheten kan efter godkännande från samordning hälso- och sjukvård ansöka 
om ersättning. Inkommande ansökningar utöver tillgängliga platser hanteras 
utifrån turordning. Eventuell annonsering ansvarar respektive vårdenhet för.  

Vårdenheten ansvarar för att ett särskilt formulär skickas in via mail till 
samordning hälso- och sjukvård senast den 5:e i nästkommande månad, för 
utbetalning i samband med närmast efterkommande utbetalningstillfälle.  

PTP-psykolog får säga upp sig och söka ny PTP-tjänst inom Vårdval Psykisk hälsa 
primärvård om inte annan överenskommelse görs. Den nya enheten söker då på 
samma villkor som ovan. PTP-psykolog lämnar sin tjänstgöringsplats så ska 
diskussioner om vidare tjänstgöring föras med samordning hälso- och sjukvård.   

3 Utbetalningar 

Utbetalning sker månadsvis senast den 15:e. Ersättningen betalas ut i efterskott ca 
en månad efter det att sista datum för registrering på perioden har passerats. Á-
contoutbetalning kan efter överenskommelse (initieras av vårdenheten) ske per 
den 1:e. Vid försenad utbetalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
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4 Patientavgifter 

Det åligger enheten att tillämpa de regler för patientavgifter som beslutas av 
Region Kalmar län. Vårdgivaren ska vara ansluten till frikortssystemet FRISK. 
Patientavgifterna faktureras av Region Kalmar län och tillfaller Region Kalmar län 
som en delfinansiering av ersättningsystemet.  

5 Uppföljning 

Samordning hälso- och sjukvård genomför systematiskt fördjupade uppföljningar 
hos leverantörer med avtal inom Psykisk Hälsa Primärvård där genomlysning av 
den ekonomiska ersättningen som leverantören erhållit ingår som en del. 

6 Sanktioner 

Leverantören förbinder sig att i förekommande fall, utan dröjsmål, skriftligen 
meddela Region Kalmar län om risk för bristande tillgänglighet eller annan 
bristande uppfyllelse av avtalat uppdrag föreligger, samt vilka åtgärder som avses 
vidtas för att eliminera uppkommen risk och minimera konsekvenserna av detta. 

I de fall Region Kalmar län finner, efter exempelvis löpande eller fördjupad 
uppföljning att leverantörens vårdkvalitet har brister eller att leverantören i övrigt 
försummar delar av uppdraget enligt de förpliktelser som återfinns i 
Förfrågningsunderlaget, har Region Kalmar län rätt att vidta åtgärder för att 
säkerställa god vård samt att leverantören följer sina åtaganden enligt avtalet. 

I de fall påpekanden om avsteg och brister inte rättats upp efter påminnelse eller 
enligt åtgärdsplan vidtas sanktioner i form av ersättningsavdrag. 

Region Kalmar län fastställer beloppet på sanktionen. Beloppet ska vara skäligt 
med hänsyn taget till ersättningsbeloppet, avsteget eller bristens art och vikt med 
hänsyn till bland annat patientsäkerheten och avtalsbrottets varaktighet. Nivån ska 
ställas i proportion till avstegets eller bristens betydelse för verksamheten. 

7 Tillägg 

Service, momskompensation, administration samt lokaler (SMAL) 

För att de ekonomiska förutsättningarna skall bli så lika som möjligt utgår förutom 
ersättning enligt ersättningsmodellen även ett SMAL-tillägg till de privata 
enheterna för de delar som är fri nyttighet för de offentliga enheterna. SMAL-
tillägget ska bidra till finansiering av kostnader för:  

• Administrativt stöd i form av t ex ekonomiadministration, 
personaladministration 

• Service i form av t ex vaktmästeri, kundtjänst, konferenslokaler 

• Lokaler 

• Företagshälsovård (för de anställda) 

• Moms 

• Försäkringar  

• Pensioner 
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När det gäller moms så ger momslagstiftning de regiondrivna enheterna 
avdragsrätt för ingående moms vid inköp av varor och tjänster inom området 
hälso- och sjukvård. Privata leverantörer saknar motsvarande möjlighet och 
kostnadsför istället ingående moms. För att upprätthålla konkurrensneutralitet 
mellan Region Kalmar läns egna enheter och privata enheter får de privata 
enheterna ett tillägg som ingår i SMAL-tillägget som kompensation för dessa 
merkostnader. Momskompensation utgår med den för varje tillfälle aktuella 
procentsatsen i 1§ förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt 
för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund. 

SMAL-tillägget beräknas varje år utifrån nivån på de regiondrivna enheternas fria 
nyttigheter. Priset uppgår till 34 kr per listad och år. 

 

 


