Ansökan om undantag att ha ett certifierat kassaregister
Text som med fördel kan kopieras in i kompletteringen till Skatteverkets blankett SKV 1510, Ansökan
om undantag. Se avsnittet ”Vad skall kompletteringen innehålla?” och punkten ”2. Skäl för ansökan”.
Gör ni ansökan i form av ett kedjeföretag behöver ni eventuellt använda Skatteverkets blankett SKV
1523. Samma informationskrav föreligger. Stäm av med Skatteverket vilken blankett som gäller för
just er organisation och ansökan.
2. Skäl för ansökan
Ansökan gäller endast för den verksamhet vi bedriver som ackrediterad enhet (vårdgivare) inom
vårdvalsavtal inom Region Skåne (LOV avtal Hälsoval Skåne). En förutsättning för att bedriva
verksamheten är att vi använder PMO (Profdoc Medical Office) som är ett journalsystem för
verksamhetsstöd och administrativt stöd som tillhandahålls av Region Skåne (se kort beskrivning sista
stycket).
Systemet som Region Skåne tillhandahåller (PMO) innehåller en kassaregisterfunktion. Region Skåne
lagrar all information centralt på ett sätt som innebär att Skatteverket även kan vända sig till Region
Skåne och få ut exakt allt som vi har hanterat i kassaregistret för denna verksamhet, dvs varenda
kvitto. Därtill kan vi inte i detta system (PMO) registrera sådant som överhuvudtaget aldrig omfattas
av undantaget. Som bilaga till denna ansökan bifogas en beskrivning av detta aktuella system.
(”Bilaga Ansökan om undantag”)
Ersättningssystemet inom Hälsoval Skåne innebär att alla våra intäkter kommer från Region Skåne,
främst i form av kapitationsersättningar för listade patienter hos oss och vissa rörliga ersättningar för
specifika vårdinsatser av patienter och för besök patienter som ej är listade på vår vårdcentral.
Dessa intäkter är, på grund av ersättningsregler, alla på ett eller annat sätt beroende av att vi
registrerar alla patientkontakter som görs på vår vårdcentral, annars riskerar vi att få en reducerad
total intäkt. Vi är också skyldiga enligt lag att registrera alla patientkontakter.
Kassaregisterfunktionen i denna verksamhet har dock ett annat syfte än i en ”normal” affärsrörelse. I
uppdraget till Region Skåne ingår även att följa Region Skånes patientavgiftsregelverk, vilket innebär
att vi i vårt uppdrag är ”uppbördsansvariga” för patientavgifterna som tillfaller i sin helhet Region
Skåne som en intäkt. Patientavgifterna avräknas från vår ersättning vi månatligen erhåller från
Region Skåne. Att vi följer Region Skånes patientavgiftsregelverk följs upp av Region Skåne baserat
på patientdatastatistik (varav PMO är källa till detta grunddata).
PMO (Profdoc Medical Office)
Region Skåne har beslutat att införa ett nytt öppenvårdssystem, PMO. Syftet är ett gemensamt
journalsystem för både offentlig och privat vård. PMO ersätter flera olika datasystem. Med ett
gemensamt journalsystem underlättas informationshanteringen och patientsäkerheten förstärks.
PMO har ett administrativt verktyg och en patientjournal. Idag används PMO av Habilitering och
Hjälpmedel, barnavårdscentraler och flera Hälsovalsenheter inom Region Skåne. Slutligen kommer
mer än 5500 medarbetare att använda PMO för Region Skånes 1,2 milj invånare.
Se ytterligare information i bilaga till denna ansökan, en beskrivning av detta system.
(”Bilaga Ansökan om undantag”)

