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4 Primärvård/allmänmedicin inkl BVC/MVC 1, 2

Vårdtjänst

Pris 2021

4.1 Offentlig/privat vård

Ersättning i samband med listning hos familjeläkare
Samtliga regioner kan fakturera enligt samma modell
som används internt eller tillämpa gemensamt
regionalt pris.
För 2021 har samtliga regioner anmält tillämpning av
regionalt pris som är detsamma som för övrig offentlig
vård.

4.1.1 Digitala besök

För att ett digitalt besök ska berättiga till ersättning bör följande krav vara uppfyllda:
• Besöket ska utgöra ”kvalificerad sjukvård” enligt Socialstyrelsens definition, dvs. det
ska inte vara fråga om rådgivning och liknande
• Besöket ska uppfylla samma krav på journalföring och inrapportering m.m. som
andra, motsvarande besök i primärvården enligt respektive regions krav
• Besöken ska föregås av en ”sortering” för att utesluta symtom och diagnoser som
bör tas omhand av den fysiska vården eller som inte kräver läkarvård
• Besöken ska föregås av id-kontroll genom stark autentisering
• Den digitala vårdgivaren har rutiner för remiss vid behov av provtagning och annan
medicinsk service.
Läkarbesök i primärvård. I denna ersättning ingår
kompensation för medicinsk service, för vilken
vårdgivaren alltså bör ha fullt kostnadsansvar.
500
Besök hos psykolog eller kurator.
425
Övriga sjukvårdande behandlingar.
275

4.2 Övrig offentlig vård

För regionala patienter tillämpas gemensam regional prislista.
Läkarbesök (inkl all medicinsk service)
Sjukvårdande behandling (inkl all medicinsk service).
Provtagning (t ex PT-prov), besök som görs utan
samband
med annan öppen eller sluten vård.

1737
708

393

4.3 Övrig privat vård
Vårdavtal/vård enligt lag
För privata vårdgivare utgår ersättning enligt faktiska
utlägg ./. 6 % eller enligt gemensam regional prislista
För medicinsk service faktureras faktisk kostnad enligt
producentens prislista eller enligt gemensam
schablonmodell.
Debiteringsalternativ 1
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

faktiskt
faktiskt

Ersättning utgår enligt faktiska utlägg ./. 6% moms.
För medicinsk service faktureras faktisk kostnad enligt
producentens prislista eller enligt gemensam
schablonmodell (valt alternativ tillämpas vid samtliga
debiteringar).
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Medicinsk service

faktiskt/471
1

2021
Debiteringsalternativ 2
Läkarbesök (pris inkl medicinsk service).
Sjukvårdande behandling (pris inkl medicinsk service).

1737
708

Valt debiteringsalternativ tillämpas vid samtliga debiteringar.

5 Övriga specialiteter - Privat vård ²

Vårdavtal samt läkare resp sjukgymnast med ersättning enligt lagen.
Läkarbesök

faktiskt

Sjukvårdande behandling

faktiskt

Ersättning utgår enligt faktiska utlägg ./. 6% moms.
Medicinsk service enligt producentens prislista.

faktiskt

1

Region Skåne tillämpar prislistan för länssjukvård avseende mödrahälsovård (eller MVC)
som en följd av införande av kundval för mödrahälsovård.
2

I avsnitt 4 och 5 omfattar medicinsk service klinisk kemi, klinisk fysiologi,
röntgendiagnostik inkl MR, cytologi/patologi och mikrobiologi.
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