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Dialogmöte mellan politiker och leverantörer - 
specialistvårdvalen inom LARO 

Tid för möte: 28 september 2022, kl. 17.00-17.20  

Politiker och tjänsteperson deltog fysiskt i Kristianstad, Rådhus Skåne, Rum 109. 

Representanter för leverantörer inom specialistvårdvalen deltog via Teams.  

Deltagande politiker: Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Marianne Eriksson (S), 

Marlen Ottesen (SD), Per Einarsson (KD), Peter Ahlbom (V), Linus Hannedahl (C). 

Deltagande tjänsteperson: Anna-Karin Ekman.  

PPT-presentation från mötet bifogas anteckningarna. 

Inledning och presentation 
Gilbert Tribo öppnade mötet. På grund av val under innevarande år råder det osäkerhet 

kring sammansättning av den politiska ledningen inom Region Skåne. Detta innebär att 

budgetförhandlingarna kommer att startas först när ny ledning finns på plats. Som 

konsekvens kommer Förfrågningsunderlagen för alla vårdval inom Region Skåne att 

beslutas om i slutet av året, den 21 december, 2022, i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Presentationsrunda genomfördes av politiker och tjänsteperson.  

PPT-presentation startades. Anna-Karin Ekman var föredragande.  

Information om praktiska regler lämnades rörande avstängda kameror och mikrofoner, 

inspelning av möte, frågor i chatten osv. Inspelning, bildspel och Frågor & svar 

kommer att publiceras på Vårdgivare i Skåne inom ca 1 vecka.  

Förslag förändringar i Förfrågningsunderlag för 2023 rörande de allmänna 
delarna (som gäller för samtliga specialistvårdval)  

Efter att beslut om Förfrågningsunderlag för LOV LARO fattas den 21 december i 

hälso- och sjukvårdsnämnden kommer utskick att göras så fort som möjligt till 

leverantörerna inom vårdvalet. Det är då viktigt att kontrollera texterna. Inom 30 dagar 

finns möjlighet att skriftligen meddela Uppdragsgivaren Region Skåne att ändringarna 

inte accepteras.  

• Ansvarig – Verksamhetschef förtydligat 

• Lokaler för utförande av vårdtjänst - Integritet, patientsäkerhet, sekretess 

• Smittskydd och vårdhygien samt vårdskador– ansvar förtydligat 

• Barn i utsatta livssituationer – lagstiftning och ansvar förtydligat 
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• E-tjänst 1177, Beställa journalkopia, Synpunkter och klagomål (tjänsten införs 

under 2023) 

• Förtida upphörande av avtal, justering uppsägningstid för Leverantör från 6 till 

9 månader vid förändring av FFU 

Produktionsstatistik och utbetalda ersättningar 
Produktion och ersättningsnivåer föredrogs. 

Antal LARO-mottagningar har ökat sedan vårdvalets införande år 2014, från 8 

mottagningar till 27 under 2022. Antalet patienter har mer än fördubblats under samma 

period, från 900 till cirka 2000 patienter, varav cirka 180 är utomlänspatienter. Siffrorna 

anges som ”cirka” pga. det kan finnas en viss variation beroende på när man tittar på 

statistiken. 

Produktionsstatistik sedan 2018 visar att antal besök ökat i takt med att mottagningar 

tillkommit. Det kan konstateras att teambesök har ökat kraftigt över tid. Ersättning för 

läkemedelsdelning har minskat. Besök hos läkare har ökat vilket är bra då det varit 

tanken med vårdvalet. Gruppbehandlingar har sjunkit. Den totala ersättning har ökat 

över tid vilket hänger ihop med att patientgruppen har ökat. Ersättningarna för 2021 i 

jmf 2022 är lägre vilket bör bero på att ersättning för teambesök sänktes.  

Information lämnades om rapport ”Så kan Sveriges höga narkotikadödlighet minska” 

Rapporten har tagits fram av kommunikationsbyrån Reform Society på uppdrag av 

läkemedelsbolaget Indivior Nordics. Region Skåne lyfts i rapporten som gott exempel 

på hur arbete kan ske kring vårdinnehåll och tillgänglighet. 

Förslag till förändringar i Förfrågningsunderlag för 2023 för LOV LARO 

1. Läkare fysiskt på plats minst en dag/gång i veckan 

2. Förtydliga uppdrag avseende besök i annan region, annan verksamhet såsom, 

behandlingshem, familjehem – ska ske i samarbete med ansvarig 

socialförvaltning 

      3.    Förtydliga samverkan med slutenvård såväl psykiatrisk som somatisk 

      4.    Ersättning - Ändra vårdersättningar för vissa åtgärder 

• Höja ersättning till besök läkare. Syfte: öka tillgänglighet (ett av skälen 

till vårdvalet). 

• Ny ersättning; besök psykolog, ersattes tidigare med samma som besök 

till annan vårdpersonal, (ta bort engångsersättning avslutad NP-

utredning). Syfte: öka tillgänglighet till psykologisk behandling. 

• Ny ersättning; besök legitimerad vårdpersonal inkl. socionom, 

(arbetsterapeut, fysioterapeut psykoterapeuter m.fl.) Syfte: öka 

kompetens. 

• Sänka ersättning till besök annan vårdpersonal. 

• Ny ersättning för hembesök. Syfte är att öka personcentrerad vård, äldre 

och sjuka, minska inresa till större kommuner. 
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5.     Ny ersättningsmodell för vårdval LARO 

Det pågår arbete att se över ersättningsmodellen för vårdval LARO, till en mer 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv modell utifrån nuvarande och framtida LARO-

behandling/behov hos patienter. Tillgängligheten är god men en modell i vilken 

patienterna förflyttas i sin rehabilitering behöver hittas. Diskussioner förs om att 

införa någon form av basersättning per patient/månad och ta bort ersättningen för 

läkemedelsadministration, begränsa antal teambesök m.m. Simuleringsarbete pågår. 

En nivå som ger goda förutsättningar för leverantörerna behöver hittas.  Enligt 

nuvarande planering kan ett förslag kunna presenteras i början av 2023. Arbetet 

fortsätter. Möte med leverantörer inom vårdval LARO kommer att hållas 6:e 

oktober, 2022, för att föra dialog om detta arbete. 

6. Förtydligande avseende Vårdplan. Uppdatering är viktig 

 

7. Ny regional riktlinje för patienter inom LARO-behandling som vårdas på 

vårdenhet inom slutenvård/heldygnsvård i Region Skåne 

Information lämnades om regionalt nätverksmöte för vårdval LARO den 1 - 2 

december, 2022, 


