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Täckningsgradsberäkning för vårdcentraler inom Hälsoval Skåne 2017  

Täckningsgraden gäller för listade patienter folkbokförda i Skåne (huvudman 11, 12, 34). Enligt 

Ackrediteringsvillkoren 8.1.1 Täckningsgradsberäkning betalas ersättning/avdrag för täckningsgraden 

ut per tertial, preliminärt i samband med den rörliga ersättningen för maj, september och 

helårsavstämning per december månad.  

Kontakttyp Primärvårdsnivå* 
(täljaren) 

All öppenvård 
(nämnaren) 

Kvalificerad telefonkontakt, primärvård** 0,6 0,6 

Kvalificerad telefonkontakt, specialistvård** 0 0,6 

Besök på mottagning, primärvård 1,0 1,0 

Besök på mottagning, specialistvård 0 1,0 

Hembesök (ej läkare), primärvård 3,0 3,0 

Hembesök (ej läkare), specialistvård 0 3,0 

 

*Primärvårdsnivå = vårdcentral, psykoterapi/MMS, taxesjukgymnast och taxeläkare i allmänmedicin  

**Gäller kontakt med dietist, läkare, kurator eller psykolog. Kvalificerad telefonkontakt med 

bildöverföring med läkare viktas med 0,6 

Täckningsgraden inkluderar endast 

Kontakttyp 

NY – Nybesök 

ÅB – Återbesök 

KT – Kvalificerad telefonkontakt 
(läkare, psykolog, kurator, 
dietist) 

 

 

Triagebesök 

Om två läkarbesök finns registrerat på samma patient samma dag räknas det ena läkarbesöket bort. 

Om ett sjuksköterskebesök finns registrerat på samma patient samma dag som ett läkarbesök räknas 

sjuksköterskebesöket i regel bort, undantag är de sjuksköterskebesök registrerade med någon av 

nedanstående diagnoser: 

Anledning 

SJ - Sjukdom 

GB – Gruppbesök 

VA – Vaccination, endast vid sjukdom 
och/eller om patientavgiften är lägre 
än 200 kr 

H1, H2, H3 – HPV-vaccination 

Besök hos SSK som inte räknas bort vid 
SSK-besök och läkarbesök samma dag 

E11 – Diabetes  

E66 – Obesitas 

F00-F03 – Demenssjukdomar  

F17 – Skadligt bruk av tobak 

I10 – Hyperoni 

I50 - Hjärtsvikt 

I83 – Venöst bensår 

J44 – KOL 

J45 – Astma 

L89 - Trycksår 

L97 - Bensår 

R03 – Förhöjt blodtryck 
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Täckningsgradsberäkningen inkluderar inte 

Besök inom nedanstående vårdområden och/eller med nedanstående vårdgivarkategorier inkluderas 

inte i täckningsgradsberäkningen och påverkar således inte täckningsgraden (viktas med 0).  

Besök inom 

Intygsskrivning utanför 
uppdraget 

Rättspsykiatri 

Habilitering 

Specialiserad tandvård 

Dagmedicin 

Dagkirurgi 

Dagpsykiatri 

Sluten vård 

LARO 

Barnavårdscentral 

Barnmorskemottagning 

Barnpsykologverksamhet inom 
BHV  

Logopedi 

Ungdomsmottagning 

Medicinsk fotvård 

Forskning 

Hälsovård - exempelvis allmän 
hälsoundersökning, resevaccin 

 

Qlikview 

Besök PV-nivå: antalet besök oviktade.   

Besök Primärvårdsnivå: viktade besök.  

Varför stämmer inte täckningsgraden med Produktionsuppföljningen? 

Qlikview Hälsoval Produktionsuppföljning visar all produktion, oavsett om den räknas med på 

täckningsgraden eller inte. Filtrera ut produktionen på huvudman (11, 12, 34) samt kontakttyper och 

anledningar enligt sida ett.  

Hur räknar jag själv ut täckningsgraden?  

(Er täckningsgrad - 0,63) x Er vårdersättning x 1,6 

Triagebesök 

Besök klassade som triage visas under ”Triagebesök” i Qlikview Hälsoval Produktionsuppföljning. 

 

Vårdgivarkategori 

80 - Biomedicinsk analytiker 

35 - Socialsekreterare 

60 - Anpassningslärare 

61 - Förskolelärare 

62 - Fritidspedagog 

63 - Teckenspråkslärare 

70 - Tandläkare 

71 - Tandhygienist 

72 - Profylaxtandsköterska 

92 - Enhetschef 


