Datum 2020-12-29

Förtydligande ang ersättning för vaccination
mot covid19
Ersättningsmodellen
Den enhet, där den som registrerar vaccinationen i Cosmic är inloggad när registreringen
görs, erhåller ersättningen (200 kr). Om den som registrerar vaccinationen är inloggad
på en kommunal enhet, delas ersättningen mellan den kommunala enheten och den
vårdcentral patienten är listad på, så att båda får 100 kr vardera. Se exempel i tabellen
på nästa sida.

De i noden ingående vårdcentralerna avgör fördelningen av nodens
ersättning
Nodens intäkter (stickersättningen) bör rimligen fördelas utifrån hur de ingående
enheterna bidrar med personal. Nodens ingående enheter beslutar själva om
fördelningen, och nodansvarig rapporterar det till Vårdval månadsvis. Regionen kommer
förse noderna med statistik om antalet utförda vaccinationer per personal som arbetar
på noden.
Om de ingående vårdcentralerna inte kan komma överens, eller om nodansvarig inte
meddelat annan fördelning, används följande standardmodell för fördelning av
ersättningen:
10% av ersättningen till noden går till nodansvarig vårdcentral
90% av ersättningen fördelas till de i noden ingående vårdcentralerna utifrån antal
listade (enligt senast publicerade mättillfälle).
Exempel: Vårdcentralen Spetsen med 8000 listade driver Vaccinationsnod Väst
tillsammans med Vårdcentral Droppen, som har 12000 listade. Vaccinationsnod Väst har
genomfört 2000 vaccinationer under januari, vilket totalt ger 400 tkr. Ersättningen enligt
standardmodellen blir 184 tkr till Vårdcentral Spetsen (10% av 400 tkr = 40 tkr +
8000/20000-delar av resterande 360 tkr). Vårdcentral Droppen får 216 tkr.
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Är stickersättningen rimlig?
Flera av vaccinerna kräver beredning och uppdragning, då varje flaska innehåller 5-6
doser. Vår bedömning är att beredning av en flaska till 6 vaccindoser, bör kunna
hanteras säkert på 10 minuter. Om man räknar med väl tilltagna vaccinationssloter om
10 minuter, hinner en person således vaccinera 5 personer på en timme inkl beredning
(lågt räknat). Det medför en ersättning om 1000 kr/timme. Även med en väl tilltagen,
dubbel sjukskötersketimlön, täcker ersättningen gott och väl. Regionen står ju för alla
övriga omkostnader, utöver kostnaden för personal och skyddsmateriel.
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Eventuell incitamentsersättning
Regionen kan erhålla extra ersättning om vissa mål nås vad gäller andelen vaccinerade i
gruppen 70+ och totalt i befolkningen. Vi tittar på hur vi kan sätta upp en eventuell
incitamentsersättning som bygger på dessa parametrar i noderna.

Exempel på hur ersättningen fördelas
Vem registrerar vaccination

Vem får ersättning

Sjuksköterska A inloggad på Vaccinationsnod
Väst. Vaccinerar Kalle Persson på
vaccinationsnoden, som är listad på
Vårdcentral Droppen.

200 kr till Vaccinationsnod Väst (som sedan
rapporterar ev önskad annan fördelning av
ersättningen till de i noden ingående
vårdcentralerna än den förvalda, se ovan.)

Sjuksköterska B inloggad på Äldreboende
Eken. Vaccinerar Agda Andersson som bor på
Eken. Agda är listad på Vårdcentral Droppen.

100 kr till vårdgivaren för Äldreboendet
Eken.

Läkare A inloggad på Vårdcentral Droppen.
Vaccinerar Agda Andersson på Äldreboendet
Eken. Agda är listad på Vårdcentral Droppen.

200 kr till Vårdcentral Droppen

Läkare A inloggad på Vårdcentral Droppen.
Vaccinerar Sune Persson på Äldreboendet
Eken. Sune är listad på Vårdcentralen
Spetsen.

200 kr till Vårdcentral Droppen

Sjuksköterska B inloggad på Äldreboende
Eken. Vaccinerar Sune Persson som bor på
Eken. Sune är listad på Vårdcentralen
Spetsen.

100 kr till vårdgivaren för Äldreboendet
Eken.

Sjuksköterska B, som normalt jobbar på
Äldreboende Eken, jobbar extra på
Vaccinationsnod Väst. Inloggad på
vaccinationsnod Väst. Vaccinerar Kalle
Persson som är listad på Vårdcentral
Droppen.

200 kr till Vaccinationsnod Väst.

100 kr till Vårdcentralen Spetsen

Anders Ahlgren
Ekonomichef
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Jonas Ekström
Ansvarig covidvaccination

100 kr till Vårdcentralen Droppen
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Maria Martinsson
Vårdvalschef

