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RS/479/2020
Tillfällig ersättning för digitala vårdkontakter för vårdgivare
verksamma inom lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och
lagen om ersättning för fysioterapi (LOF)
Ärendebeskrivning
Till följd av pandemin Covid-19 och de behov som uppstått att kunna möta
patienter i andra former än fysiska besök för att minska smittspridning har
regeringen den 20 maj 2020 fattat beslut om tillfälliga förändringar i förordningen
(1994:1120) om ersättning för fysioterapi samt förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättningen. Den aktuella ändringen möjliggör behandling genom
digitala vårdkontakter i den utsträckning det är lämpligt, om direkt kontakt med
patienter bör undvikas på grund av risk för smittspridning av det virus som orsakar
Covid-19. De beslutade ändringarna börjar gälla från den 8 juni i år och upphör att
gälla vid utgången av 2020. Regionerna får besluta om ersättning och villkor för
denna.
Med stöd av dessa paragrafer föreslås Region Jämtland Härjedalen införa en
tillfällig ersättning för digitala vårdåtgärder. Sveriges kommuner och regioner
(SKR) ser det som logiskt att om sådant beslut fattas av regionen bör ersättningen,
på samma sätt som för andra vårdgivare, ta sin utgångspunkt i SKR:s
rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården. SKR rekommenderar därmed en ersättning per digital vårdåtgärd
om 500 kr för läkare och 275 kr för fysioterapeut. Reducerat arvode
rekommenderas utgå med 50% när sammanlagt mottaget arvode enligt
förordningarna uppnåtts. SKR har förhandlat med läkarförbundet och
fysioterapeuterna men inte nått någon överenskommelse.
Region Jämtland Härjedalen beslutade 2019-08-27 § 137 att tillämpa kriterierna i
SKRs rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala
vårdtjänster i primärvården mm. Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) reglerar
utomlänsersättningarna i den regionala prislistan. NRF fastställde
utomlänsersättningar för digitala vårdbesök enligt SKRs rekommendation 2019-1002 § 72.

Tjänsteskrivelse

Tjänsten för digitala vårdkontakter som används ska uppfylla Socialstyrelsens och
Datainspektionens krav på tvåfaktorautentisering. Åtkomst ska ske genom säker
inloggning både för patient och för vårdpersonal.
Kostnader för besök hos vårdgivare verksamma enligt LOF och LOL belastar
respektive hälsocentral där patienten är listad. Extra ersättning utgår inte under
2020 till hälsocentralerna för dessa besök.

Regiondirektörens förslag
Med stöd av 5 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning samt 4 a § i
förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi införs från 1 september till
och med 31 december 2020 ersättning för digitala vårdkontakter enligt SKR:s
rekommendation.
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