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Digital utomlänsfakturering för utförd vård
Ärendebeskrivning
Det finns ett behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för
utförd vård av patienter som bor i annat landsting/region. I och med det fria
vårdvalet har dessutom antalet utomlänspatienter ökat. Likaså ökar antalet besök
hos läkare på nätet snabbt och därmed antalet utomlänsfaktureringar. Genom att
hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan hanteringen
göras effektivare och säkrare. Ekonomidirektörerna har därför initierat frågan och
fortlöpande varit involverad i hur arbetet fortskridit. Det är en arbetsgrupp
bestående av 7 landsting och regioner som har utarbetat ett förslag till information i
fakturaunderlaget jämte en handledning. Detta har sedan sänts på remiss till
redovisningschefsnätverket och ekonomidirektörerna. Alla landsting och regioner
har vidare varit med i arbetet genom det nätverk kring utomlänsfakturering som
bildades inom SKL 2016.
SKL:s arbetsgrupp gav 2016 Inera i uppdrag att genomföra en förstudie gällande en
nationell digital kommunikationslösning för vårdinformation i form av
fakturaunderlaget kopplat till fakturering vid utomlänsvård.
Slutsatsen och rekommendationen från Inera blev att överföra fakturaunderlag via
säkra tjänster i Ineras tjänsteplattform. Fakturaunderlaget ska därefter inte lagras i
ekonomi-eller annat fakturahanteringssystem utan i separat databas eller system
med mycket begränsad åtkomst för de få som hanterar fakturor för utomlänsvård
och dess underlag. Alla landsting och regioner har därefter avgett s.k.
avsiktsförklaring till Inera om att ansluta sig till tjänsten.
Innan Ineras tjänst kan börja användas har pilottester utförts och dessa beräknas
vara klara i juni i år. Därefter kan alla landsting och regioner påbörja anslutningen
till tjänsten. Ekonomidirektörerna har fastställt som målsättning att alla landsting
och regioner ska kunna ta emot det digitala fakturaunderlaget under hösten 2017.
Mot bakgrund av de förseningar som uppkommit vid testerna lär denna tidpunkt
flyttas fram något.
Utbyte av patientrelaterade individuppgifter kräver en hantering i enlighet med
gällande lagstiftning. Det kräver att landsting/region som sänder informationen
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också kan utgå från att informationen hanteras hos mottagande landsting/region på
ett sätt som också överensstämmer med gällande lagstiftning och fastslagna
principer. När Ineras tjänst för utomlänsfakturering används finns ett regelverk
framtaget med gemensamma principer för utbyte av personuppgifter för
faktureringsändamål. En nationell tjänst som den nu aktuella kräver samordning
och att alla landsting och regioner nu ansluter sig till tjänsten. I regelverket görs en
genomgång av gällande regelverk och tolkningen av bestämmelserna utifrån
användning av ett digitalt fakturaunderlag och den information i detta som får
lämnas ut.
Regelverket har remisshanterats genom Ineras Programkontor. Frågor har
hanterats och nu finns inga erinringar mot regelverket från landsting och regioner.
Ineras VD ska därmed fastställa regelverket. Den 8 juni har även SKL:s
sjukvårdsberedning informerats om utomlänsfaktureringen och regelverket.
Den juridiska bedömning som gjorts i regelverket innebär i korthet följande
(regelverket samt bilagor till detta bifogas).
Hälso-och sjukvårdssekretessen är som utgångspunkt en "stark" sekretess. Det
finns dock lättnader kring utbyte av patientrelaterade individuppgifter bl. a för
administration på verksamhetsområdet. Som exempel anges i förarbetena
faktureringsunderlag. Bestämmelse till stöd härför finns i 25 kap. 11 § 5 p.
offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Utgångspunkten är att uppgifterna kan
lämnas ut men sekretess råder om det kan antas att patienten eller närstående kan
lida men om uppgifterna röjs.
Som regel ska en myndighet göra en konkret och individuell prövning av ett
utlämnande, uppgift för uppgift. Ibland kan dock en sådan procedur vara praktiskt
ogenomförbar, något som aktualiseras vid utomlänsfakturering. I sådana
situationer får istället en myndighet göra en schabloniserad menprövning.
Utgångspunkten i OSL är att menprövningen ska göras av den som förfogar över
uppgifterna, t.ex. hälso-och sjukvårdspersonalen eller annan befattningshavare
inom nämnden. Även myndigheten själv kan fatta beslut om utlämnande, t.ex.
nämnd.
Det görs bedömning att det inte finns några hinder för den nämnd som ansvarar för
uppgifterna hos en vårdmyndighet att göra en schabloniserad skadeprövning. Inte
heller torde det finnas rättsliga hinder för att lägga "menprövningsbeslutet" till
grund för återkommande och automatiserade utlämnanden förutsatt att beslutet är
tillräckligt specifikt. Prövningen ska göras med hänsyn bl.a. till uppgifternas art, det
sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren samt den tekniska
utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
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I Region Jämtland Härjedalen har vi gått igenom regelverket samt den
patientrelaterade individinformation som kommer att lämnas ut och som förväntas
hanteras i Ineras tjänsteplattform på ett säkert sätt samt av mottagaren i enlighet
med gällande lagstiftning och regelverk. Vi bedömer att en schabloniserad
menprövning kan göras och att de uppgifter som finns angivna i fakturaunderlaget
kan lämnas ut.
För Region Jämtland Härjedalens del innebär en anslutning till tjänsten avseende
utomlänsfakturering en kostnad på 3 miljoner kronor och finansieras genom medel
från Personalmiljarden.

Regiondirektörens förslag
1. Fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat
landsting/region kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för
utomlänsfakturering.
2. Utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt
principer som fastställts i Ineras regelverk.
3. Inera uppdras att, i rollen som personuppgiftsbiträde, verkställa beslut
om utlämnande till angiven mottagare.
4. Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering fastställs.
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