Bilaga Ansökan om undantag
Allmänt om den kassafunktion som tillhandahålls ackrediterade Hälsovalsenheter
Kassan som tillhandahålls vårdcentraler (ackrediterade Hälsovalsenheter) ingår i det gemensamma
öppenvårdssystemet PMO (Profdoc Medical Office) som används inom primärvården. En ”hälsovalskassa”
kommer att läggas för varje privat vårdenhet och kommer att omfatta alla de tjänster och produkter som
omfattas av Hälsoval Skåne.
Begreppet ”kassa” i PMO är att jämföra med en kassaapparat avseende kontroll och spårbarhet och
inkapsling. En kassa kan öppnas och stängas. För varje gång kassan öppnas startas en ny session, som får ett
sessionsnummer. Samtliga händelser under sessionen är kopplade till denna och kan återfinnas via kassans
historikfunktion, exempelvis:
 Samtliga transaktioner, inklusive återbetalningar och makuleringar.
 Registrerade kassadifferenser.
 A conto insättningar.
 Förändringar i växelkassa.
 Vem som öppnar respektive stänger kassan.
 Vilka kassörer som jobbat under dagen och vem som gjort vad.
Inga registreringar kan raderas utan endast makuleras med full spårbarhet.
Även om varje vårdcentral har en strikt avskild ”kassaapparat” så är dess innehåll baserat på en gemensam
konfiguration som innehåller artiklar, priser och koder med mera. Denna konfiguration underhålls från PMOsystemets administrationsdel till vilken endast Region Skånes systemadministratörer har åtkomst.
All data lagras i PMO-systemets databas till vilken endast Region Skånes driftspersonal har åtkomst.
Vårdcentralerna kan även lägga upp en egenförvaltad kassa baserad på en fristående konfiguration som är
funktionellt och redovisningsmässigt helt avskild från den gemensamma ”hälsovalskassan”. Denna kassa är
avsedd för tjänster och produkter som inte omfattas av verksamheten inom Hälsoval Skåne. Den av
vårdcentralerna egenförvaltade kassan kommer att bygga på kontantfakturametoden vilket systemet är fullt
förberett för.

Medicinsk service, support system, PMO
GF, 2014-05-05

Sida 1 (2)

Omständigheter som säkerställer att tillförlitligt underlag kan tillhandahållas utan certifierad kassa
Nedan redovisas förutsättningar och krav som medger att ett annat tillförlitligt underlag för skattekontroll
kan tillhandahållas.
1. För att korrekt ersättning ska utgå till vårdcentralen måste besöket registreras i ”hälsovalskassan”
eftersom verksamhetens intäkter från Region Skåne påverkas och i vissa fall är helt beroende av att
samtliga besök registreras.
2. Möjligheter till manipulation av kassatransaktioner är obefintliga då systemets drift och
administration helt sköts av Region Skånes driftorganisation vilket medför att:
a. Inga inställningar kan göras av vårdcentralen själv. Vårdcentralen får en färdigkonfigurerad
kassa och alla ändringar av priser med mera hanteras av en central administratör inom
Region Skåne.
b. Samtliga kassaregister hos varje vårdcentral ingår i Region Skånes gemensamma
kassaregistersystem.
c. Det finns centralt utformade anvisningar och krav gällande vårdcentralernas användande av
hälsovalskassan.
3. Fullständig historik finns tillgänglig vid eventuell kontroll och systemet kan erbjuda både
standardrapporter och vid behov även specialanpassade rapporter.
4. Patientens namn och personnummer/reservnummer finns på samtliga transaktioner, inga anonyma
betalningar förekommer.
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