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Koncernkontoret 
Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, 
Enheten för uppdragsstyrning 

Ange avsändare/handläggare 

DOKUMENTTYP 

Datum: 2022-09-19 

 

Frågor och svar Dialogmöte Hälsovalen 2022-09-19 

Barnmorskemottagning och Barnavårdscentral 
Fråga: Hur tänker ni att minskat antal gravida medför avackreditering av 
Barnmorskemottagning till filial eller stängning? Ökat antal övriga besök 
ersätter ej intäkter för tappade gravida. 

Svar: Det stämmer att antalet gravida och förlossningarna har minskat de 
senaste åren. Uppdraget för Barnmorskemottagningar är 
graviditetsövervakning, föräldraskapsstöd och eftervård. Men även uppdrag 
för preventivmedel, smittskydd, smittspårning och gynekologisk 
cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer. 
Ersättningarna i hälsovalet bygger på alla delar i uppdraget där 
graviditetsövervakning är basen för ersättning. Finns det inte 
patientunderlag med gravida så kan anpassning av verksamheten behöva 
göras. En sådan anpassning kan vara ex att en huvudenhet behöver avslutas 
och i stället ansöka om filial. 

Fråga: Hur tänker ni att ersättning för besöksförflyttning för komplicerade 
graviditeter utanför basprogram från specialistmödravården till BMM? 
Detta medför undanträngningseffekter för normalt gravida. 

Svar: Gällande riktlinjer ska följas. När så inte sker ska avvikelse 
rapporteras. 

Fråga: Hur ställer sig kommunen till kravet om öppethållande för 
Familjecentral? Barnmorskemottagning har skrivit avtal om 20h/vecka. 

Svar: BMM och BVC på familjecentral har ett samverkansavtal med 
ingående kommun. Kravet om minst 15 timmars samtidigt öppethållande/ 
per vecka är kvar 2023. Nytt förslag gäller möjligheten att tillsammans med 
ingående parter samverka och öka samtidigt öppethållande om 20–25 
timmar/vecka. Det ger fler nivåer på ersättningarna i syfte att stimulera en 
bättre tillgänglighet och samverkan, men är inget krav. 
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Fråga: Familjecentralen ökar med 5 % utan ersättning. Är det tänkt så? 

Svar: Förslaget är en möjlighet att tillsammans med ingående parter 
samverka och öka samtidigt öppethållande om 20–25 timmar/vecka. Det ger 
fler nivåer på ersättningarna i syfte att stimulera en bättre tillgänglighet och 
samverkan. Många Familjecentraler har redan detta. Ökas samtidigt 
öppethållande så får man en högre ersättning. 

Exempel 4 ben Familjecentral fast ersättning 15 h 175 000 kr, 20h 225 
000kr och 25h 275 000kr. 

Fråga: Vi är några som vill starta Familjecentral med administrationen gör 
att allt drar ut på tiden. Kan man skynda på processen? 

Svar: Kontakta oss gärna för förtydligande om vilken administration som 
frågan avser? 

Reglerat i avtalet för ansökan om tilläggsuppdrag är att denna görs på 
särskild blankett, som ska vara Uppdragsgivaren tillhanda senast 60 dagar 
innan planerad start. Tilläggsuppdraget har alltid startdatum 1: a vardagen i 
månaden. För att ansökan ska bli godkänd är en förutsättning för att bedriva 
familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet att samtliga 
ingående parter ingått ett lokalt samverkansavtal. Finns att läsa mer om krav 
för tilläggsuppdraget Familjecentral i Förfrågningsunderlaget för 
Barnmorskemottagning i kapitel 5.8.1. I Förfrågningsunderlag för 
Barnavårdscentral i kapitel 5.8.1. 

Fråga: Vad är orsaken till att CNI sänks i utsatta områden? 

Svar: Förslaget för 2023 är att minska CNI från dagens 17,5 % till 15 %. 
Förlaget är en anpassning till vårdcentralens CNI. Det innebär att CNI sänks 
med 2,5 % i alla områden för samtliga enheter. I stället riktas dessa medel 
till utsatta områden genom insatser i tilläggsuppdraget växa tryggt som 
föreslås för 2023. 

Fråga: Måste kommunen medverka vid samtliga 5 besök i Växa tryggt? 

Svar: Ja det stämmer. BVC medverkar på alla, tillsammans med 
barnmorska på det första hembesöket och föräldrastödjare på de övriga. 

Fråga: Det upplevs trögt och svårt att få kontakt med Vårdgivarservice. 
Kontaktformulär osv fungerar dåligt och försvårar klinikers arbete många 
gånger. Snabbare vägar in önskas. 
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Svar: Tråkigt att höra. Vårdgivarservice kan kontaktas både via 
Kontaktformulär på webben men även i telefonsupport, 040-623 90 00 
måndag-torsdag 8–16 och fredag 8–15. Vi strateger har kontinuerliga 
avstämningar med Vårdgivarservice och ta gärna kontakt med oss med det 
ärendenummer det gäller så vi kan se vad som gått fel och vad som orsakat 
en fördröjning i ärendet. 

Fråga: Vem har det samlade och övergripande ansvaret för primärvårdens 
uppdrag och belastning? 

Svar: Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvården och beslutar 
övergripande om vården och samordnar den offentligt finansierade 
sjukvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter. 
Regionfullmäktige fattar beslut om budget och inriktning för Region Skånes 
olika verksamheter. Under regionfullmäktige och regionstyrelsen arbetar 
nämnder, utskott och beredningar med olika ansvarsområden. 
Regionfullmäktige styr nämnderna genom att i budgeten ange mål, ramar 
och riktlinjer för hur deras olika verksamheter ska genomföras. En sådan 
nämnd är Hälso-och sjukvårdsnämnden som bedömer det samlade behovet 
av hälso-och sjukvård samt tandvård i Skåne. Nuvarande ordförande i 
Hälso-och sjukvårdsnämnden är Gilbert Tribo. 

Att uppnå en god och hälsofrämjande arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar. 
Både för chef, individ, förvaltningsledning, koncernledning, politiskt 
förtroendevalda och fackliga representanter. Om man upplever hög 
arbetsbelastning i sitt arbete är det närmsta chef och skyddsombud som har 
arbetsmiljöansvar och som behöver informeras. 
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Vårdcentral 
Fråga: Kan ni förtydliga vad ni menar med att uppdraget ska utföras inom 
Region Skånes geografi? Vad gäller vid digitala kontakter? 

Svar: Formuleringen avser förändring avseende distansarbete och möjliggör 
distansarbete som utförs inom Region Skånes geografi. Formuleringen avser 
att som Leverantör med avtal med Region Skåne ska uppdraget, oavsett 
kontaktform, utföras inom Region Skånes geografi. 

Fråga: Fråga gällande distansarbete. Enligt förslaget ska arbete genomföras 
inom Region Skånes geografi. I Region Skånes avtal för distansarbete utgör 
arbete från Danmark för gränspendlare ett undantag. Innebär det att detta 
gäller för alla i vården i Region Skåne men inte oss leverantörer av 
primärvård? 

Svar: Distansarbete enligt Region Skånes avtal gällaner och även 
undantaget för gränspendling från Danmark. 

Fråga: Vi har brist i alla yrkesgrupper och sviktande underlag på vissa VC. 
Varför hushållar man inte med resurserna och stänger de VC/filialer som 
inte bär sig? 

Svar: Det är respektive vårdcentrals ägare alternativt politisk nämnd som 
kan fatta beslut om en vårdcentral ska stängas (kontraktet § 9.2) 
Uppdragsgivaren Region Skåne kan endast häva avtalet under särskilda 
förutsättningar enligt FFU2022 (Kontraktet § 9.1). 

Fråga: Det är även brist på sjuksköterskor. Finns det någon målsättning för 
sjuksköterskebemanningen och möjlighet till att lista även på sjuksköterska. 

Svar: Det finns i nuläget ingen möjlighet att lista på andra 
vårdgivarkategorier än läkare i LISSY. Det finns dock möjligheten att 
registrera fast vårdkontakt i PMO. 

Legitimerad sjuksköterska finnas i vårdcentralens lokaler under all öppettid. 
I övrigt är det verksamhetens ansvar att tillse att det finns personal med 
kompetens för att bedöma, prioritera patienternas individuella behov för att 
tillgodose patientsäkerhet, vårdkvalitet och aktuell lagstiftning. 
Vårdcentralen ansvarar för att det finns tillräckligt antal specialister i 
allmänmedicin och övrig personal. 

Fråga: Kan ni förklara lite mer ingående vad det menas med listade 
patienter till kväll o helgmottagning? (utifrån 2000 kr för icke listade 
patienter vid besök) Man sluter ju avtal med enheter för att kunna klara 
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kväll och helgmottagning. Pat är listad på sin vårdcentral oavsett dessa 
avtal. Vilken kväll o helgmottagningen avses? 

Svar: Vårdcentraler som ingår i samverkan för kväll- och helguppdraget får 
inte avdrag för listade individers besök på den enhet som samverkan avser. 
Avdraget gäller endast fysiska läkarbesök på kväll- och helgmottagning där 
enheten inte ingår i samverkan. Kväll- och helgmottagningar som avses är 
enheter med akutuppdrag enligt FFU2022 5.6.1. 

Fråga: Hur säkerställer vi kompetensen i RS, hur får vi dem att stanna, inte 
bara läkare. hur får vi fast läkarkontakt om vi hela tiden måste ha 
stafettläkare, vad är det VI INTE ERBJUDER?? 

Svar: Medarbetarnas anställning inkluderande arbetsmiljö och löner är inte 
en avtalsfråga inom förfrågningsunderlaget utan en fråga för arbetsgivaren. 

Fråga: Att många läkare inte arbetar heltid beror ofta på att de också arbetar 
som konsulter. Hur tänker ni kring detta. Är ersättningen rimlig utifrån krav 
och lönebild? 

Svar: Medarbetarnas anställning inkluderande arbetsmiljö och löner är inte 
en avtalsfråga inom förfrågningsunderlaget utan en fråga för arbetsgivaren. 

Fråga: När det gäller KHM. Där har ju ackrediteringen drivit till att samlas 
i kluster i städerna för att kunna ta del av ersättning. Detta har inneburit att 
mindre enheter som tidigare drev egen helgmottagning inte kunnat ha kvar 
detta då man inte fått någon ersättning. Varför ersätts man inte till KHM 
efter antal listade så man kan få fler som har öppet ute på landsorten? 

Svar: 2021 förändrades uppdragen för kväll och helgmottagningar med 
utökning av ytterligare nivåer i syfte att möjliggöra uppdraget på fler orter 
och med ökad geografisk spridning. Uppföljning visar att fler enheter på fler 
orter har uppdraget i samverkan. 2022 sänktes nivån för krav på listade 
individer för akutuppdraget nivå tre. 

Fråga: Hur ska kriterierna ställas för att söka läkare på Kvälls och 
helgmottagning Gäller 24 h vård för primärvård. Eller kan man söka för vad 
som? För det känns orimligt att VC ska få avdrag med 2000 kr när vi 
bemannar enheten själva. utifrån antal listade patienter. 

Svar: Medicinsk bedömning ska alltid göras och ligga till grund för vård 
och behandling. Primärvården ska vara tillgängliga för bedömning av behov 
inom 24 timmar. 
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Vårdcentraler som ingår i samverkan för kväll- och helguppdraget får inte 
avdrag för listade individers besök på den enhet som samverkan avser. 
Avdraget gäller endast fysiska läkarbesök på kväll- och helgmottagning där 
enheten inte ingår i samverkan. 

Fråga: Gäller dessa regler även privata vårdgivare? (erfaren ST på plats och 
specialist nåbar?) Skiljer sig kraven på öppettider mellan privata och 
offentliga vårdcentraler? 

Svar: Kraven i förfrågningsunderlaget gäller för alla vårdcentraler oavsett 
om de drivs i egen eller privat regi. 

Fråga: Hur ska vi kunna bemanna KHM om endast allmänspecialist får 
bemanna. Varför inte samma krav som på dagen. Det kommer vara svårt för 
många att bemanna, samt att det på många mottagningar är väldigt få 
patienter vilket betyder att specialisten inte arbetar med det den kan bäst. 

Svar: I FFU22 är kraven att allmän specialist ska vara på plats i 
vårdcentralens lokaler under hela öppettiden oavsett vilken tid vårdcentralen 
har öppet. 

Förslaget till 2023 innebär: 

• borttag formulering undantagsvis och ersätta med mer specifik 
formulering. 

• förslag innebär en tydligare formulering avseende tid då specialist i 
allmänmedicin inte behöver vara på plats 

• förslag innebär ökad kompetens då specialist i allmänmedicin inte är 
på plats, från leg läkare till erfaren ST-läkare 

• förslag innebär även förtydligande och ökade krav att allmänmedicin 
under denna avvikande tid ska finnas tillgänglig via telefon med 
tillgång till journal samt kunna inställa sig på plats inom en timme 

• krav på bemanning under kväll och helg ökas till att alltid vara 
specialist i allmänmedicin på plats i lokalen under öppettid. 

Bedömning är gjord att kompetens med specialist i allmänmedicin på plats 
under kvällar och helger krävs för att säkerställa patientsäkerhet och 
kvalitet. Föreslagen bemanning ska främja medicinsk motiverad remittering 
till akutmottagningarna. 

Fråga: Öppettiderna med specialist i allmänmedicin kvällar och helger, är 
det riktat mot kväll- och helgmottagningar eller gäller det även tillfälliga 
öppettider när vi till exempel har öppet för enbart vaccinering en lördag? 
behöver vi ha allmänspecialist på plats då också? 



7 (10) 

 

Svar: Förslaget riktar sig till alla, inte bara de som har särskilda kväll och 
helgsmottagningar. I årets förfrågningsunderlag är kravet att det alltid ska 
finnas en allmän specialist på plats i lokalerna under all öppettid. 

Fråga: Får offentliga VC ha öppet mellan 17–19 med ST läkare som 
bemanning med allmänspecialist i lur? Vad är skillnaden mellan tex akuten 
som har leg läkare på plats med bakjour i lur? 

Svar: Förslaget innebär att det ska finnas specialist i allmänmedicin och 
legitimerad sjuksköterska på plats i lokalerna under all öppettid 
vardagskvällar efter kl. 17 samt lördag, söndag och helgdagar. 

Fråga: Minskad CNI motverkar det man vill uppnå med fler hälsosamtal, 
vill bara ha det till "protokollet". Vill vi jobba hälsofrämjande är CNI ett bra 
medel. 

Svar: Vårdpengens andel som viktas efter CNI föreslås inte sänkas till 2023 
utan kvarstå på 15 %. Ersättning viktad efter CNI ska användas för 
förebyggande insatser. 

Fråga: Hur möter RS den ökade inflationen på i nuläget 9%? Kommer vi få 
en större ersättning med tanke på ökade omkostnader? 

Svar: Budget för 2023 beslutas i regionfullmäktige i november och fördelas 
resurser till olika nämnder. Budget för vårdcentralerna beslutas Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 21 december 2022. 

Fråga: Läkemedelsnettot för våra vårdcentraler på HMC har under 2022 
varit sämre än senaste åren. I Qlikview kan vi se på data att För hela 
Regionens primärvård är läkemedelsnettot månad för månad sämre jmf med 
2021. Vi skulle gärna se att man kan göra en förändring som återställer 
balansen. 

Vill även belysa att systemet för läkemedelsersättning innebär kraftigt 
underskott för läkemedel för enheter som bedriver stora Mobila vårdteam 
(HMC Seniorhälsa exa) eftersom vårdtyngd inte ökar ersättningen. 

Svar: Läkemedelsenheten och ekonomiavdelningen på Region Skåne följer 
regelbundet upp läkemedelskostnader och förskrivning. 2021 innebar att en 
stor majoritet av vårdcentraler hade ett positivt läkemedelsnetto. 
Uppföljning 2022 jan – maj visar att flertalet vårdcentraler inkl. HMC har 
ett positivt läkemedelsnetto även för denna period. Vårdtyngd ökar 
ersättning genom att ACG ingår i viktning av vårdpengen. 
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Fråga: Kommer det någon simulering på hur den ändrade fördelningen i 
kapitationen slår? 

Svar: Uppdragsgivaren följer regelbundet upp genomförda förändringar och 
ser i nuläget inget utfall som inte stämmer med förväntat. 

Fråga: Har någon funderat på ersättning för utomlänspatienter som listar 
sig på våra enheter? 

Svar: Ersättning av utomlänspatienter som listar sig på vårdcentral i Skåne 
inkluderas inte i listningsersättning efter antal listade individer. Personer 
från andra regioner ersätts som besök på annan enhet med 500 kr för läkare 
och 350 kr för övriga vårdgivarkategorier avseende fysiska och 
kvalificerade digitala besök på vårdcentral i Skåne. 

Fråga: Vad blir den total grundersättningen för varje listad person? 

Svar: Budget för 2023 beslutas i regionfullmäktige i november och fördelas 
resurser till olika nämnder. Budget för vårdcentralerna beslutas Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 21 december 2022 och då beslutas listningsersättning för 
2023. 

Fråga: Hur är det med ersättningshöjning för 2023 på tanke på inflation och 
ökade kostnader? 

Svar: Budget för 2023 beslutas i regionfullmäktige i november och fördelas 
resurser till olika nämnder. Budget för vårdcentralerna beslutas Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 21 december 2022. 

Fråga: Om besök på KHM ska ersättas/ge avdrag på 2000 kr per besök, var 
finns då incitamenten för att besöken inte ska öka? 

Svar: Målet är inte att minska besöken på KHM utan i stället att det inte ska 
innebära ekonomiska incitament att inte ingå i samverkan. Dessutom ger ett 
utökat avdrag kväll och helg incitament till att öka tillgängligheten inom 
egen enhet under dagtid. 

Fråga: Hej! Gäller höjd ersättning på kväller/ helger för verksamheter som 
har öppet på kvällar och helger för att fylla krav och inte har tillägg uppdrag 
kvälls och helg-mottagning? 

Fråga: Gäller 2000 kronor i ersättning för icke listade patienter även besök 
på andra mottagningar som har öppet jourtid än kväll och helg-
mottagningen 
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Svar: Det avser ersättning /avdrag 2 000 kr för fysiska läkarbesök, för icke 
listade individer på enheter med uppdrag för samverkan i kväll och 
helgmottagning 2 000 kr, enligt FFU2022 avsnitt 5.6.1. 

Fråga: Ersättningen för listades akutvård, var hamnar den? försvinner 
enbart den ersättningen eller läggs den på annat uppdrag? 

Svar: Ersättningen för akutbesök inom specialiserad vård är en del av 
hälsovalets totala ersättningar och ekonomiska utrymme. Inför 2023 görs en 
ny fördelning av hälsovalets resurser och fördelning mellan 
listningsersättning, rörliga och separata ersättningar samt de delar avseende 
hälsovalet som finansieras centralt. 

Fråga: Kan ni svara på tilläggsuppdrag Unga Vuxna 2023 och en väg in vid 
psykisk ohälsa 2023 

Fråga: Tilläggsuppdrag Unga Vuxna kvarstå 2023? 

Fråga: Önskar besked om tilläggsuppdrag Unga Vuxna kvarstår 2023? Hur 
långt har man kommit med utredningen en väg in? 

Fråga: En väg in hur går det? 

Svar: Utredningen avseende ”En väg in för barn och unga vid psykisk 
ohälsa” inväntar fortfarande politisk bedömning och beslut. 
Tilläggsuppdraget Mottagning för unga vuxna kvarstår i avvaktan på beslut 
avseende En väg in för barn och unga vid psykisk ohälsa”. 

Fråga: En kommentar utanför detta med förfrågningsunderlaget: Det 
upplevs tungrott och svårt att få kontakt med Vårdgivarservice. Kontakt 
formulär osv fungerar dåligt och försvårar klinikers arbete många gånger. 
Snabbare vägar in önskas. 

Svar: Vägen in till Vårdgivarservice är Vårdgivarservice - Vårdgivare 
Skåne (skane.se) via kontaktformulär eller telefon. Vi framför inkommen 
synpunkt till Vårdgivarservice. 
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Psykoterapi 
Fråga: Det finns en risk att svaren påverkas av att terapeuten ställer frågor. 
Skulle man inte kunna se över och lägga detta digitalt så att pat loggar in 
och svarar själv. Den timme som man lägger på detta under en terapi kan 
läggas på behandlingsarbete i stället, vi har långa kön. Detta är viktigt även 
utifrån vilka svar patienten ger, när det är terapeut som ställer frågor 
alternativt ser svaren. 

Svar: Det pågår en utredning inom regionen avseende nu gällande 
patientenkäter och dess hantering. I denna utredning ingår att undersöka 
möjligheten till digitala enkäter. 

Fråga: I väntan på SDV - kan vi få tillgång till PMO för ökad 
patientsäkerhet och flöde? 

Svar: Enligt nuvarande preliminära tidplan för införande av SDV kommer 
vårdgivare inom vårdval psykoterapi få tillgång till SDV våren 2027. Att 
inkludera leverantörer inom vårdval psykoterapi i PMO är ett omfattande 
arbete och bedöms för närvarande inte sannolikt. 

Fråga: Det är i stort sett helt omöjligt för oss privata vårdgivare att komma 
i kontakt med behandlingsansvariga läkare. Vi har inget telefonnummer att 
ringa, ingen mejl att nå dem på och ingen kontaktperson vi kan gå igenom 
för att lämna meddelande. Ibland spetsar det till sig och vi upptäcker risk för 
patienten, men vi har ingen att kontakta snabbt. Det är som ”vattentäta 
skott” mellan oss och vårdcentralerna och psykiatrin. Både X och Y har nu 
råkat ut för att deras patienter under pågående behandling suiciderat. Hade 
kommunikation funnits mellan oss och övrig sjukvård så hade de kunnat 
inhämta våra farhågor, risker för patienten. Vi sitter med allt ansvar själva. 
Kan man tvinga vårdcentralerna att ha ett direktnummer för oss? 

Svar: Ni rekommenderas att ta kontakt med ansvarig verksamhetschef på 
vårdcentral för att efterhöra möjlighet att erhålla direkt/VIP-nummer till 
vårdcentralen. 

Kommunikationen kommer förhoppningsvis att underlättas när SDV införs 
och samtliga vårdgivare använder sig av samma journalsystem. 
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