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Förvaltningsnamn  

Avsändare Sveriges kommuner och landsting 

Registrator 

118 82 Stockholm 

Yttrande över förslag till reviderat riksavtal 
för utomlänsvård - dnr 14/2135 
Landsting och regioner har beretts tillfälle att yttra sig över ett inom Sveriges 

kommuner och landsting framtaget förslag till reviderat riksavtal för 

utomlänsvård. De föreslagna revideringarna är främst en anpassning till 

regeringens proposition 2013/14:106 Patientlagen. Landstinget i Jönköpings län 

vill med anledning av detta framföra följande. 

 

I SKLs förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård framgår att de kontrakt 

med privata vårdgivare om öppen vård som träder i kraft från och med den 

1 januari 2015 måste gälla även för patienter från andra landsting. 

Kapitel 8.2 – Reglering av ersättning 
Om det finns krav på remiss behöver remissen inte skickas via vårdlandstinget 

utan kan skickas direkt till en privat vårdgivare. Landstinget i Jönköpings län ser 

gärna att det görs ett förtydligande kring vad som avses med ”om det finns krav 

på remiss”. Avser denna skrivning de remisskrav som varje landsting sätter upp 

när det gäller krav på remiss från allmänläkare till specialistläkare och 

fysioterapeut? Eller avses med skrivningen det krav på remiss till privata 

vårdgivare som föregående revidering av riksavtalet innebar och som framgick av 

promemoria om landstingens möjligheter att sluta olika kontrakt med privata 

vårdgivare som ger utomlänsvård av den 26 januari 2011? 

 

Ovanstående yttrande är framtaget i samråd med Kalmar läns landsting samt 

Landstinget i Östergötland. 

 

Landstinget i Jönköpings län har inga ytterligare invändningar mot det framlagda 

förslaget till ett reviderat riksavtal och tillstyrker att ovanstående förtydligande 

kan ligga till grund för ett beslut i SKLs styrelse avseende en rekommendation om 

ett nytt avtal med giltighet från och med den 1 januari 2015.  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tiversiinder ftir yttrande en fdrslag till
reviderat riksavtal fiir utomliinsvArd och kommentarer. Fdrbundet bifogar ocksl
en s€parat promemoria med en sammanfattning av de huvudsakliga nyheterna i
riksavtalet.

De fdreslagna revideringama iir friimst en anpassning till regeringens proposition
2ol3ll4:L06 Pxientlag. Inneh6llet i lagfdrslaget grundar sig pA det fdnlag
Patientmaktsutredningen ldmnade i delbetiinkandet Paticntlag 2013. Pxient-
maktsutredningen liimnade samma Ar ocks6 slutbetenkandet Ansvarsfull hiiko-
och sjuh,6rd i vilket det fdreslis bl.a. en ny lag om organisation av hllso- och
sjukvfrrdsverksamhet. Slutbet?inkandet bereds ftir n?irvarande av regeringskansliet.

Intentionen iir att riksdagen ska behandla propositionen om patientlag ftire som-
maruppeh6llet 2014 och att den nya lagen ska triida i haft den I januari 2015.

Avsikten med patientlagen iir att stirka och tydliggdra patientens stlillning sarnt att
friimja patientens inlegritet, sjiilvbestiimmande och delaktighet. I^agftrslaget inne-
biir en generell fdr?indring frin ett systemperspektiv till ett patientp€rspektiv.

Fdrslagen medftir att den lagstiftning som direlt benir patienten samlas i patient-
lagen. Dtu ska det vilitigaste som rdr patienten finnas ocksA om annan lagstiftning
fortfarande finns kvar. Ambitionen med den nya lagen fu an den ska vara iiver-
skldlig och pedagogisk.

Den del i patientlagen som har varit den centrala utgingspunkten frir iiversynen av
riksavtalet iir fdnlaget om att patienten ska ges mdjlighet an viilja offentligt finan-
sierad primiirvArd och tippen specialiserad vArd i hela landet. Landstingens skyl-
dighet att erbjuda 6ppen vArd utvidgas sAledes till att ocksi giilla patienter som
omfattas av ett annat latrdsrings ansvar ftir hiilso- och sjukv&rd.

En patient kommer att kunna villja utfiirare, antingen en offentlig akt6r eller en
privat utftirare som har avtal med landstinget. Den sistniimnda behiiver siledes
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vara upphandlad av landstinget enligt lagen (2007:109) om offentlig upphandling,
fdrkortad LOU, altemativt godkind inom ett s.k valfrihetssystem enligt lagen
(2@8:962) om valfrihetssysrem, forkortad LOV.

De avtal som landstingen tecknar med privata vArdgivare efter lagens ikrafttre-
dande mAste utformas fdr att g:illa alla patienter som landstinget ansvarar f6r, dvs.
iiven patienter frin andra landsting.

En annan viktig del i patientlagen handlar om att nuvarande informationsplikt f6r-
tydligas, eftersom mAnga patienter upplever brister i kommunikationen med
hiilso- och sjukv&rdspersonalen. F6rbundet korruner au pa olika siitt stddja med-
lemmama i deras a6ete med att informera patientema, invAnama och personalen.
SKL kommer ocksi att publicera ett cirkuliir om patientlagen.

Enligt ftrbundets plan kommer SKLS st5nelse under hdsten att fatta beslut om ett
reviderat riksa*al. Inriktningen iir att detta avtal Eeder i kraft den l januari 2015.

SKL kornner att erbjuda landstingen och regionerna information och utbildning i
frAgor om bl.a. riksavtalet.

Ftirbundet har utarbetat det reviderade fiirslaget till riksavtal tillsanmans med
Monica Rosendahl Widman, V:istra G0talandsregionen, Pia Landgren, Region
SkAne, Lars Kolmodin, Region Halland, kna Jijnsson, Landstinget Dalama,
Maria Funk, Landstinget i ostergdtland, Barbro Nordqvist och Gun Wahlbeck,
Stockholms l6ns landsting.

SKL dnskar fi remissvaren senast tisdagen den I jlli 2014.

Sveriges Komrnuner och Landsting

Asa Himmelskdld

Bilaeor

l) Rilsavtalet fdr ulornl2insvird och konmentaler
2) Sammanfattning av nyhelema i ftirslaget till reviderat riksavtal

2014.(M-0r 2 (21



Remissversion 2014-04-01 Onr 1412135

Riksavtalet fiir utomliinsvird och kommentarer

I Avtalets omfattning
Riksavtalet har bestiimmelser om vad som giiller niir en person 6r verd utanftir sitt hem-
landsting. Avtalet omfattar verd efter remiss frin hemlaadstinget, akut- och ftirloss-
ningsverd, iiwig utomliinsvird i de fall patienten sj6lv v?iljer sidan v6rd, medicinsk ser-
vice, hjAlpmedel samt transporter och resor. Riksa!'talet galler di verksamhet i dessa
avseend€n, kapitel 2 t.o.m. 7, inte regleras med avtal inom sjukvirdsregionen eller avtal
mellan landsting. I kapitel 4.1 finns patientlagens (2014:xxx) best?inmelser om m6jlig-
hetema att yalja iippen vird. Dessa lagbestammelser air tvingande. I kap 4.2 framg6r d1n
miniminivi som reglerar patientemas valm6jligheter inom den slutna varden. Kapitel g

iir tvingande. Riksaltalet ldrutsatter att verden lAmnas av:

. landsting
o privata virdgivare som har kontrall med landstingen med stdd av antingen la-

gen (2007:1091) orn offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Kontrakt som sluts i enlighet med LOU kallas oftast
fttr vardal'tal. Hur fregor om utomlAnsvard bdr regleras i sedana kontrakt
behandlas i kap 8.

o virdgivare som iir verksamma enligl lagen ( I 993 : I 65 I ) om liikarverdsersett-
ning eller lagen (1993:1652) om ersattning fttr rysioterapi.

I bifogad bilaga definieras vissa termer som anviinds i detta a\tal.

2 Hiilso- och sjukvird efter remiss fr6n hemlandstinget
En patients hemlandsting arsiitter utoml?insvi.rd som ges efter remiss frin hemlands-
tinget enligt fitljande bestiimmelser.

2.1 Varje landsting fast$Aller vilka befattninga.r som iir ltirenade med riitt att remittera
patienter lbr hAlso- och sjukvard enligt avtalet.

overgdngsbesttimmelser frir remittering till priyato vdldgiyare

Niir ett hemlandsting remitterar patient till privat virdgivare med kontrakt med annat
landsting g{ller fiam t.o.m. den 31 december 2014 {iiljande. Hemlandstinget siinder i
dessa fall remissen till beriirt virdlandsting, som i sin tur ffirmedlar remissen till privat
v6rdgivare med vilken detta vlrdlandsting har ett kontrakt, som reglerar v6rd av utom-
l?inspatient i €nlighet med iivergengsbe stiimmelsema i kap 8.2.

Av kap 8.2 fiamglr vad som giiller vid remittering till privat verdgivare enligt kontrakt
om 6ppen verd som slutits eller lbrliingts fttre den I januari 2015 och vad som ska giilla
enligt de kontrakt som triider i kraft fr.o.m. den l januari 2015.

2.2 En patient som remittcrats pe hemlandstingets initiativ kan remitteras vidare p6
hemlandstingets bekostnad av den liikare som iir behdrig att giira sidan remittering vid
den mottagande enheten om det galler v6rd eller atgiirder som anges i remissen.

2.3 Remiss ltr h?ilso- och sjukvird i annat landsting giiller bide 6ppen och sluten vird.
P6 remissen kan dock anges att den enbart giiller 6ppen vird. F6rbeh6ll i remissen kan
emellertid inte giiras gelhnde om det begr?insar ltirutsAttningama att genomliira medi-
cinsld motiverade undersiikningar eller behandlingar.

2.4 Remissen, som iir en betalningsftirbindelse lbr det remitterande landstinget, ska
innehilla uppgifter om medicinsk fragestillning och eventuelb etgarder. Utiiver de
regler som anges hdr galler siirskilda bestammelser som anges p6 remissblankeften.
Remissen giiller ett 6r fien utfiirdandet om inte annat anges.

Bilaga 1
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3 Akut- och fiirlossningsvird samt vird av vissa patienter

En patients hemlandsting ersatter 6ppen och sluten akut- och liirlossningsvArd samt vird

av vissa patienter som ges enligt liiljande bestammelser.

3.1 Den som under vistelse inorn virdlandstinget till fitljd av sjukdom, skada eller

havandeskap omedelbart behdver tas in fiir sluten vird eller tas om hand liir iippen vird

3.1.a Den som till fijljd av vard med stdd av

lagen (1988:870) om vird av missbrukare i vissa fall (LVM),
lagen (1990:52) med siirskilda bestiimmelser om vird av unga (LVU),

lagen (1991:1129) om riittspsykiat sk verd (LRV)
lagen (1991:l 128) om psykiatrisk tvingsvird (LPT)

socialtjanstlagen (200 | :453 ) SoL. eller som iir
h?iktad eller fiiremil ldr kriminalvard i anstalt,

under vistelse inom virdlandstinget till {liljd av sjukdom, skada eller havandeskap ome-

delbart eller icke omedelbart behover tas in ftir sluten vird eller tas om hand fdr 6ppen

vard och som omfattas av ett annat landstings ansvar fiir hdlso- och sjukvird enligt

bestammelserna i 4 $ andra stycket HSL.

3.2 En patient som, enligt kap 3 1, tagits emot ftir akut- eller {)irlossningsvird men

behiivei specialistvird som vardenheten inte kan ge, ska i liirsta hand remitteras till
virdenheiinom hemlandstinget eller till verdenhet med vilket hemlandstinget har avtal.

Om sidan remittering inte ?ir mdjlig ska patienten remitteras till niirmaste vArdenhet diir

den niidvindiga virden kan ges. Den tjiinstgiirande liikaren har ratt att utfiirda en sedan

remiss.

En patient som tagits emot ftir vard, enligt kap 3 . I .a, men behdver speciali$vArd som

vardenheten inte kan ge ska remitteras till virdenhet enli6 de regler som virdlands-
tinget tilliimpar ftir sina egna patienter.

3.3 om en patient, enligt kap 3.1, tagits in akut ltir sluten verd ska se snart det ar mojligt
kontakt tas med patientens hemlandsting.

4 Ovrig utomliinsvird i de fall patienten sjiilv viiljer
En patients hemlandsting ersAtter utomlansvard niir patienten sjdlv viitjer i enlighet med

ldljande.

Pqtientlqgen - 6ppen vqrd

4.1 Patient€n ska fil mdjlighet att valja dppen vard i andra landsting.

En utomlanspatient omfattas inte av vardlandstingets vardgamnti.

Patienten ska 6 rntijlighet att "lista" sig inom prim,irverden i andra landsting.

En patient mad livshotande eller sA$kilt allvarlig sjukdom eller skada ska 6 mdjlighet

att i andra landsting fii en ny medicinsk beddmning.

En patient ska Ie mdjlighet valja liikarvird eller sjukvirdande behandling i hemsjuk-

vird. Hemsjukvird som tillhandahills av kommunema regleras inte i ksaltalet'

Stikar en patient iippen vird ersiitter hemlandstinget virdlandstinget enbart om hem'

landstingets eventuolla remisskrav iakttagits.

I 6\rigt ska varden ges pi samma villkor som de som gdller fdr virdlandstingets egna

invanire, Detta innJbaratt landstingen inte kan prioritera sina egna inv6nare framltir
patienter frin andra landsting utan enbart ska ta h?insyn till de medicinska behov som

patientema har.
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F<irbundsrekommendqtion - sluten vdrd

4.2 Patienten ska erbjudas mdjlighet att i andra landsting vAlja att ld sin behandling i
sluten vird vid sjukhus inom linssjukvirden, efter det att behovet har faststiillts i hem-
landstinget. Det kevs ett godkAnnande i ftirvAg av hemlandstinget.

5 Medicinsk service

En patients hemlandsting ersetter mediainsk service i enlighel med liiljande.

5.1 Vale tandsting faststiller vilka befattningar som iir lttrenade med reft att hos andra
landsting bestiilla sidana tjAnsbr inom medicinsk service, som inte utgdr en del av se-
dan utomliinsverd som regleras i dksavtalets kap 2 - 4.

5.2'Ijiinst som en liikare med kontrakt enligt LOU (vardavtal) eller LOV bestAllt om ett
sidant kontrakt medger bestallning av medicinsk service inom virdlandstinget ffir en
utomliinspatient.

!?inst som en lakare som iir verksam enligt lagen om lekaffardsersiittning bestiillt inom
virdlandstinget {iir en utomleinspatient.

5.3 ljdnst som en liikare vid ftirsvarsmaktel eller alstaltsl:ikare bestallt llir person som
genomgir grundliiggande ooh kompletterande militiir utbildning respektive anhillen,
hdl(ad eller intagen.

6 Hjalpmedel
Ett hemlandsting ersatter ett vardlardsting som lbrskriver och utlamnar hjalpmedel till
personer med funktionsnedsattning.

De hjilpmedel som fordrar avancerad service och underhill ska ftirskrivas av hemlands-
tinget. Detta galler aven de hjalpmedel som kiiver installation, som mfute anpassas med
hAnsyn till berdrd persons bostadsliirhellanden eller vardagliga miljii i 6\rigt.

I de fall hjiilpmedel, inklusive tillbehor, till en utomlAnspalient berAknas dverstiga
l0 000 kr ska ftrskrivningen ske i samrid med hemlandstinget. Det ar hemlandstinget
som lger dessa hjiilpmedel.

7 Transporter och resor
En patients hemlandsting e$atter i samband med v6rd berdrt virdlandsting ldr transpor-
ter och resor som pibdrjas inom en annat lardsting i enlighet med ftiljande.

7.1 Ambulans- och andra transporter till den ntumaste virdenhet dar patienten kan {e
nttdviindig verd.

7.2 Overflyttningstransporter fren ett sjukhus till ett annat ldr patienter i sluten verd.

7.3 Ambulans- och andra transportcr fran en virdenhet, gliller iiven vid iippen v6rd, till
den ort ddr pationten biirjade transporten till virdenheten eller till hemmet.

7.4 Transport till hemlandstilget av en patient som avlidit efter att ha remitterats enligt
kapitel 2 till efi annat landsting.

7.5 Socialt eller medicinskt motiverade permissionsresor till hemmet fiir utomliins-
patienter som vardas efter remiss fren hemlandstinget.

7.6 Sjukesor inom virdlandstinget enligt lag (1991:419) om resekostnadsersattning vid
sjukesor med taxi eller annan bestalhingstrafik, som har bestAllts via verdlandstingets
best.iillningscentral.
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7.7 Transporter och resor enligt kapitel 7 utldrs av vardlandstinget, som ska utnyttja
befintliga samordningsmdjligheter. Om hemlandstinget se begiir ska transportema i
stellet utltiras av detta landsting.

8 Ersiittning

8.1 Grunder fiir ersiittning - regional prislista

Fiir utoml?insvird i egen regi och andra tj:inster som liimnats enligt de ovan angivna
bestammelserna ska hemlandstinget betala skiilig ersiittning till verdlandstinget. Ersatt-
ning ftir tjiinster enligl detta ar4al liimnas i enlighet med regional prislista, som har sin
grund i dverenskommelse mellan virdlandstinget och samverkande landsting inom
sjukvirdsregionen. Prislistan gdller tidigast fr.o.m. minaden efter det att en dverens-
kommelse har trAffats. Respektive samverkansnaimnd./motsvarande ska snarast gdra
prislistan tillgiinglig via sin hemsida.

8.2 R€glering av ersiittring

Privat rardgivqre

Verd som ges av pdvat v6rdgivare med kontrakt med ett landsling, som detta landsting
sluter i enlighet med LOU (vardavtal) eller LOV, e$Atts av det kontraktsslutande lands-

tinget. Det kontraktsslutande landstinget ersAtts i sin tur av patientens hemlandsting
enligt de i kontraktet med verdlandstinget angivna villkoren. I detta kontrakt ska regle-
ras bl.a. att enattning fiir en vardtj?inst iir densamma fijr b6de inom- och utomlanspa-
tienter. Ett sadant kontrakt ar €n {iirutsattning ftir att ett hemlandsting ska vara skyldigt
att ersAfta det kontraktsslutande landstinget.

Kontrakt ou 6ppen vArd som slutits eller Jbrldngts Jbre den 1 januari 2015

Fdr kontakt som slutits eller ftirl?ingts ldre den I januari 2015 gAner att ersettnings-
bestammelsema i ltiregeende stycke endast kan tillampas vid remittering till privat
vArdgivare om hemlandstinget s?inder en rerniss via ber<irt virdlandsting, som i sin tur
siinder remissen vidare till privat virdgivare rned vilket virdlandstinget har ett kontrakt.

Kontrald om dppen vdrd som trdder i kraf fr.o.m. den I januari 2015

De kontrakt om dppen v6rd som triider i kraft fr.o.m. den I januari 2015 mest€ gAlla

aven fdr patienter fien andra landsting. Detta giiller ocksi ftir sidana kontrakt som ffir-
liings fr.o.m. den I januari 2015. Om det finns krav pi remiss behiiver den inte skickas
via verdlandstinget utan den kan skickas direkt till en privat verdgivare.

Kontrakt om sluten vdrd

Ett hemlandsting behdver Aven i fortsattningen sinda remiss som avser sluten verd via
berdrt verdlardsting, som i sin tur siinder remissen vidare till privat virdgivare med

vilket virdlandstinget har en kontrakt.

Lagen om ldkantdrdsersdttning och lqgen ou ersdttning ji, fysioterapi

Vird som ges enlig lagen om liikawirdsersattning och lagen om ersittning ftir Ssiote-
rapi ers?itts av hemlandstinget med till dessa virdgivare av v6rdlandstinget utgiven
ersettning.

Ovrigt

Om vird eller annan tjainst lemnats efter remiss eller annan bestalhing utfiirdad av annat

landsting iin hernlandstinget har det landsting som utfiirdat bestiillningen betalningsan'
svaret, dock inte {iir vidareremiss enligt kapitel 2.2, remiss fiir akuwird enligt kapitel
3.2 och ftir sidan tj?insl som regleras i kapitel 5.2.
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UtomlAnspatient ska betala patientavgift enligt de regler som fa$stallts av verdlands-
tinget ftir inomliinspatienter. Ersettning iiir tjiinst som liimnas enligt a!,talet faktureras
det betalningsansvariga landstinget med specifikation per patient och verdtill{iille se
snart verden slutftirts eller en ging per minad vid virdtid dver 30 dagar. Riitten till
ersiittning har ftirfallit om kravet inte har fakturerats sex minader efter det att verdtjans-
ten ayslutades. Amiirkning mot framstaillt krav pa ersathing ska gdras senast tle mena-
der efter det att faktuan mottagits. DrttjsmelsrAnta erlaggs enligt bestimmelserna i
riintelagen (1 975:635).

9 Avtalstid
Detta a!'tal galler fr.o.m. den ljanuari 2015 t.o.m. den 31 december 2017. Om avtalet
inte segs upp senast ett er ftire avtalstidens utg6ng ffirl?ings det med ett er i siinder.

fia.apdl 14
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Bilaga. Definitioner som anviinds i detta avtal
Med lqndsting avses even Region Skane, VA$ra Gdtalandsregionen, Region Halland
och Region Gotland.

Med regionqvtql avses ett liir landstingen i en sjukvirdsregion gemensamt a\tal om
samverkan om hiilso- och sjukvird och annan verksamhet. Ett regional'tal iir fleririgl
och har en tivergripande ramkaraktiir.

Med mellqnldnsavtal avses ett al4al om samverkan om h?ilso- och sjuk-vard och annan

verksanhet dar partema ar wa ellar flera landsting, men dair avtalet inte eir ett region-
a\.tal.

Med hemlandsting ayses i riksavtalet det landsting diir patienlen iir folkbokfttrd vid
virdtillfiillets inledning.

Med kontrala med privat verdgivaxe avses sidana kontrakt som landstingen sluter i
enlighet med LOU eller LOV. Ett kontrakt definieras i dessa lagar som ett skriftligt
al,tal med ekonomiska villkor som
l. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flem leverantorer,
2. avser tillhandahillandet av tjiinsler, och
3. undertecknas av partema eller signeras av dem med elektronisk signatur.
Kontrakt kan aven innehilla andra villkor iin ekonomiska. Med kontraktsslutande
landsting avses det landsting som har slutit kontrakt med en privat vardgivare.

Med listningslan^tirg avses det landsting inom vilket patienten har valt att lista sig.

Vdrdlan^tingkall"s det landsting diir en utomlenspatient undersdks eller behandlas.

Med. utomldnspqtienl avses en person som understiks eller behandlas inom ett annat
landsting an det diir personen iir folkbokftird. Med utomliinsvird avses undersdkning
eller behandling av utomlAnspatient.

Sluten vdrd 6r h6lso- och sjukvird som ges till patient intagen i v6rdinriittning.

Oppen r&rd lir annan halso- och sjukvard iin sluten vird.

Hemsjubdrd lir hiilso- och sjukvird niir den ges i patierts bostad eller motsvarande och

som ar sammanhangande dver tiden.

Al t vdrd afi synonymt med begreppcl "omedelbar hiilso- och sjukvird", vars inneb6rd
enligt 4 $, t st hdlso- och sjukvirdslagen (1982:763), fttrkortad HSL, ar fttljande. "Om
negon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt der behiiver omedelbar hiilso-
och sjukvird, ska landstinget erbjuda sedan vard."

Sjakvdrdande behandling iir behandling inom tippen htilso- och sjukvArd utfdrd av an-
nan an lakare.

Regioftsjulwdrd ii den allmant anviinda termen ltir "halso- och sjukvird som bertir flera
landsting" i enlighet med 9 $ HSL. I det sammanhanget anviinds ocksl begreppet h6g-
specialiserad vird.

Rikssjuh'drd li,r, i enlighet med 9 a $ HSL, sidan "hiilso- och sjukvird som bedrivs av
ett landsting och som samordnas med landet som upptagningsomrade."
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Kommentarer till riksavtalet fiir utomliinsv6rd

Svfte
Avsilcten med Kommentarema er att de ska underlatta Ibr landstingen att prakliskt til-
liimpa riksavtalet. Kommentarema eh indelade i kapitel, som utger fi€n riksavtalets
kapitelindelning. Inledningsvis ges en kort beskivning av bakgrunden till riksavtalet
samt de 6\riga avtal som ligger till grund ftir samarbete landstingen emellan.

Bakgrund
I hiilso- och sjukvirdslagen (1982:763), fiirkortad HSL, och patientlagen faststalls
gnrndema ftir landstingens h{lso- och sjukvard. Dessa lagar st.iiller ett antal kav pe
landstingens hilso- och sjukvird. Bland dessa kan nAmnas att varje landsting ska
erbjuda en god hiilso- och sjukvird 6t dem som iir bosatta i landstinget.

Fr.o.m. den I januari 2015 har landstingen en skyldighet att erbjuda dppen v6rd iiven At

dem som omfattas av ett annat landstings ansvar idr hiilso- och sjukverd enligt 4 $ andra
stycket HSL. Ett landsting fir ocksi i andra fall erbjuda hiilso- och sjukvird 6t den sorn
omfattas ay ett annat landstings ansvar liir hiilso- och sjukvird, om landstingen kommer
dverens om det. Vidare har landstingen en skyldighet att erbjuda akut verd, 4 $ fttrsta
stycket i HSL, aven et den som tillffilligt vistas i landstinget.

9 $ HSL anger an regeringen fir ftireskriva att riket skall delas in i regioner ftir den
hilso- och sjukvird som bertir flera landsting och att de skall samverka om stdan v6rd.

I 9 kap. patientlagen (2014:xxx) regleras patientens m6jlighet att inom eller utom det
egna landstinget valja utltirare av offentligl finansierad iippen vird. Mer utldrlig infor-
mation om denna lag finns i SKl-cirkuliir 14:xx som iir tillgiinglig !!g @ubliceras
senare.)

D€t totala viirdet i landet ftr utomldnsverd uppgick 2012 till cirka 8,4 miljarder kronor.
De totala nettokostnadema ftir samtliga landsting lbr hilso- och sjukvird, exklusive
tandvard, uppgick 2012 till omkring 210 miljarder kronor.

Riksavtalet, regionavtalen, mellanliinsavtalen och kontrakt
med privata verdgivare samt dess inbtirdes ftirhillande
Fdr aft estadkomma en effektiv samverkan mellan landstingen om hiilso- och sjukv6rd
behdver ett antal fregor l6sas. Svar behtiver ges pi hur denna samverkan ska genomfti-
ras, hur betalning ftir utftirda tjan$er ska beraiknas och hur ersiittning ska utge till
virdgivande landsting och privat virdgivare med kontrald med landsting. Svaren pi
dessa fidgor regleras inte i HSL. Dessa frigor har i stiillet ldsts genom att utueckla riks-
a\4alet, regionavtal inom sjukvirdsregionem4 mellanliinsavtal och kontrakt med privata
virdgivare.

Fitr hela landet gAller riksaltalet lbr utomliinsvird, som har godkiints av samtliga lands-
ting samt Region Skene, Viistra Gittalandsregionen, Region Halland och Region Gol-
land.

Ett regionavtal reglerar samarbet€t om utomliinsvird m.m. inom respektive sjukvirdsre-
gion, som vid sina region- och universitetssjukhus driver hdgt specialiserad sjukvird
sesom t.ex. neuro-, thorax- och plastikkirurgi. Inom dessa regioner uppriittar de berdrda
landstingen tillsammans ocksi regionala prislistor, som anvinds vid debitering av vird i
egen regi av patienter ffin bl.a. andra landsting och EESJiinder.
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I ett mellanliinsaltal regleras samarbetet mellan enskilda landsting D€ssa al4al kan avse

samverkan om halso- och siukverd fdr t.ex. boende i tatortsomreden, som iir uppdelade

pe flem landsting eller dar hndstingsgriinsen korsar en naturlig arbetsmarknadsregion.

Ytterligare information om relationen mellan riksaltalet och region- och mellanliinsav-
talen finns nedan i kapitel 1.

En viktig regel air att ett verdlandsting e6atts av en patients hemlandsting enligt den

regionala prislistan. Denna lista tilliimpas ockse om patientens hemlandsting tillhdr en

annan sjukvirdsregion. Om ett virdlandsting omfattas av b6de en regional prislista och

ett mellanldnsavtal med en prislista Ar det mellanliinsa\4alets prislista som giiller mellan

de landsting som slutit detta avtal. Den regionala prislistan giiller vid vird av patient,

som dr folkbokftird i de landsting med vilka mellanlzinsavtalet inte Ar tilHmpligt.

I varje region finns en samverkansnimnd/motsvarande med uppgift att svara ftr sam-

verkan som rdr regionala hiilso- och sjukvirdsfiigor. Landstingens och regionemas liir-
delning mellan sjukvirdsregionema framgir av ftirordning (1982:777) om rikets indel-
ning i regioner iiir hdlso- och sjukvird som beriir flera landstingskommuner. Lands-
tingen och regionerna dr ldrdelade mellan sjukvirdsregionema enligt fttljande.

Privata virdgivare omfattas av rika\talet om de har ett landstingskontrakt med stdd av
antingen lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om
valftihetssystem (LOV). Kontraktsslutande landsting iir det landsting som har slutit
kontrall med en privat virdgivare. Den privata virdgivaren iir normalt bel{gen inom
verdlandstinget, men kan ocksl vara beliigen utanftir det kontraktsslutande landslingets
geografiska omrade. Vard som ges ay privata verdgivare ersiitts av det kontlakls-
slutande landstinget mcd en ersattning som iir densamma ftir bide inom- och utom-
liinspatienter. Det kontraktsslutande landstinget ersetts av hemlandstinget enligt de i
kontraktet angivna villkoren.

Riksaltalet omfattar ocksi v6rdgivare som dr verksamma enligt lagen (1993:1651) orn

lakarverdsersaftning eller lagen (1993:1652) om ersattning ftir fysioterapi. Verd som ges

av dessa virdgivare ersetts av hemlandstinget med till dessa vfudgivare av virdlands-
tinget utgiven ersAttning.

1 Riksavtalets omfattning
Riksa!,talet har bestiimmelser om vad som giiller angaende ersdttning niir en person flr
verd utanftir sitt hemlandsting. A\talet omfattar vird efter remiss fien hemlandstinget,

akut- och fiirlossningsvird samt vird av vissa patienter, tiwig utomliinsvard i de fall
patienten sjelv valjer s6dan vird. Artalet omfattax ockse medicinsk service, hjalpmedel

samt transporter och resor.

Region Landstins
Stockholm -

Godand
Srockholm och Gotland

Syddstra dsteredtland. Jdnkdoins och Kalmar
Sddra Kronoberg, Blekinge, Region Skine och sddra delen av Halland med

kommunema Laholm. Halmstad och Hylte

Viistra Vastra Giitalandsrcgionen och norra delen av Halland med kommunema
Falkenbere- Varbers och Kunssbacka

Uppsala - Orebro Uppsala, Sddermanland, Viirmland, Orebro, Viistmanland, Dalama och
Gavlebors

Nora Viistemorrland. Jamtland, Viisterbottel och Norbotlen
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Riksa\talets kapitel 2 - 7 ar inte tvingarde, med undantag ftir kap. 4.1 i vilket aterges
patientlagens mdjligheter att vAlja 6ppen verd. D€t inn€biir att dessa kapitel glller enbart
om inget annal a!4al finns inom geografiskt avgriinsade omraden sisom regional,tal
eller mellanl6nsa!,tal. Utitver kapitel 4.1 Ar ockse kapitel 8 tvingande.

Med sjukvird avses i riksavtalet even sedan oralkirurgisk behandling som regleras en-
ligt tandvirdsftirordningen (1998:1338) 2 g.

Riksavtalet gAller verd som ges ay landsting, privat vardgivare med vilken en landsting
har kontrakt som tillgodoser kraven i kap 8.2, vfirdgivare som iir verksamma enligt la-
gen om ltkarvirdsersattning eller lagen om ersifining ftir fysioterapi.

I .1 Definition av patientens hemlandsting
Begreppet bosettning har stor b€tydelse ftir h?ilso- och sjukvirden, eftersom HSL anger
att varje landsting ska erbjuda en god h{lso- och sjukvard 6t dem som iir bosatta inom
landstinget samt till dem som iir kvarskrivna enligt folkbokfttringslagen och stadigva-
rande vistas inom landstinget. Landstingen ska ocks6 fr.o.m. den I januari 2015 erbjuda
tippen vird iiven it dem som omfattas av ett annat landstings ansvar ftir hiilso- och sjuk-
verd enligt 4 S andra stycket HSL. Dessutom ska lardstiDget erbjuda dem som inte ?ir

bosatta omedelbar hiilso- och sjukvird vid behov. Beslut om folkbokftiring och kvar-
skrivning fattas av Skatteverket. I dksa\4alet definieras ocksi patientens hemlandsting
som det landsting diir patienten vid vardtillffillets inledning iir folkbokfttrd. Ett virdtill-
{iille i sluten vSrd avgransas av in- och utskiuringen vid en sjukhus.

I de fall ett hemlandsting har utfdrdat en remiss ftir en patient, som efter utffirdandet
folkboklbrs i ett annat landsting kvar$ar det remitterand€ landstingets betalningsansvar
under den tid som remissen giiller, normalt eft ar. Om berairt vardlandsting fiir k6nne-
dom om att remitterad patient har flyttat fren det landsting, som har utfiirdat remissen
ska verdlandstinget kontaha bede det tidigare hemlandstinget och det nya hemlands-
tinget. Det tidigare hemlandstinget ges diirmed mdjlighet att dra tillbaka sin remiss och
det nya landstinget har att beddma om det finner behov av att remittera denna patient lijr
utomliinsvird.

2 Hiilso- och sjukvird efter remiss fran hemlandstinget

2.1 RAtten att remittera

Ett hemlandsting kan remittem en patient till ett annat landsling fdr specialistvird, vird
enligt den nationella verdgarantin, ny medicinsk bediimning, rikssjukv&d, akutvird, till
fttljd av patientens eget val eller av andra skll. Mdjlighetema att utfdrda en remiss
omfattar ocksi sjukvirdande behandling och bemsjukvird. Da iir landstinget som
faststiiller vilka befattningar, som Ar ffirenade med ratt att remittera patienter ftir hAlso-
och sjukverd enligt altalet.

2.2 Vidarer€mittering

Den lakare som iir behiirig att remittera en patient kan pe hemlandstingcts bekostnad
ocks6 vidareremittera. Fdrutsettningen Ar dock att en vidareremiss avser sidan vird eller
sidana atgiirder som anges i den ursprungliga remissen. I annat fall kavs ett godkein-
nande av hemlandstinget.

2.3 Forbehill i en remiss

En remiss kan gllla bide dppen och sluten vird. Det kan dock anges att den enbart ska
gillla iippen vird. Direktiv eller ftirbehill i remissen, som enligt mottagande virdenhet
inte ?ir ftirenligt med det medicinska ansyaret eller i dwigt iir ett hinder fijr en medi-
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cinskt korekt verd kan inte gdras gallande. Den behandlande l{karen ska i ett sidant
fall kontakta remitterande sjukhus eller liikare.

2.4 Uppgifter om medicinsk frlgestillning m.m.

En remiss ska inneh6lla information om medicinsk fr.igestillning och eventuella etgAr-

der. Innebdrden av en remiss iir att det remitterande landstinget utfiirdar en betalnings-

fdrbindelse. Mottagande vardenhet behdver inte kontrollera att en remiss iir utfiirdad aY

en behiirig liikare eller att den patient remissen gAller iir bosatt inom det remitterande

landstingets omrede. Finns det i nigot fall anledning att ifiagaslitta remissens giltighet

ska remitterande virdenhet kontaktas. Det biir observeras att det ska finnas en remiss

innan en patient tas emot ftir vArd enligt denna best?immelse. I dksa\talet har faststiillts

att giltighetstiden fttr en remiss uppgir till ett ir frin utldrdandedagen eller frin den dag

di remissen finns tillganglig i ett elektroniskt system orn inte annat anges.

3 Akut- och fiirlossningsvaxd samt vird av vissa patienter

3.1 Fiirutsiittningar ftir akut- och forlossningsvird

Avtalet geller ftir seval Oppen som sluten akut- och {iirlossningsvird. Vidare gnller arta-
let i dessa avseenden ftir somatisk och psykiatrisk korttidsvird. Fdr intagning enligt
riksartalet kriivs att patienten pa grund av sjukdom, skada eller havandeskap ?ir i ome-
delbart behov av vird.

I de fall en utomlanspatient har tagits emot fitr akutuard galler avtalet aven nddviindiga

&terbesdk och kontroller. Principema ftir att ge ftirlossningsvird iir desamma som vid
akdverd. Eventuella l5karbesdk i 6ppen vdrd som har samband med ftirlossningsvird
ingir i ar4alet.

3.l.a Vird av vbsa patienter

Den som vistas inom virdlandstinget till ftiljd av vird med stdd av LVM, LVU, LRV,
LPT, SoL eller dr hiktad eller iir fiiremal ftir kriminalvexd i anstalt ska av vtrdlands-
tinget erbjudas siviil omedelbar som icke omedelbar vard i enlighet med lbljande. En

sedan patient ska int€ siindas hem ftir vard till sitt hemlandsting och nigon kontakt niir
patienten virdas behciver virdlandstinget inte ta med hemlandstinget. Det iir verdlands-

tinget som i dessa fall beddmer patientens behov av vird och patientens hemlandsting

har att acceptera denna beddmning, Dirrned tillampas siledes inte riksavtalets regler om

utfiirdande av remisVbetalningsftirbindelse fiian hemlandstinget. Vidare iir det vird-
landstingets remissregler inom dppenvirden som giiller. Virdlandstinget ersAtts ftir sina

kostnader, i enlighet med riksaltalet, frin patientens hemlandsting, som har betalnings-

ansvargt.

3.2 Vidareremittering

Om en patient som tagits in ftir akut- eller ltirlossningsvird behtiver vidareremitteras,

ska detta i fiirsta hand ske till virdenhet i hemlandstinget eller till vardenhet med vilket
hemlandsting€t har avtal. Riksavtalet ger emellertid den tjiinstgitrande bkaren latt att i
en akut situation, utan kontalrt med eller godkiinnande av hernlandstinget, remittera
patienten till den nermaste ye,rdenhet som kan ge den nridviindiga virden

3.3 Kontakt med hemlandstinget

Ett verdlandsting ska si snart som mdjligt, dock senast inom en vecka, efter inskriv-
ningen ta kontakt med en patients hemlandsting {br aft ge detta mtijligheter att ta st.iill-

ning till yarden. En utomliinspatient som tagits in ftir sluten vard dverftirs till en varden-

het i hemlandstinget se snart det tk mojligt med hiinsyn till patientens tillstind och andra

omstendigheter. Hemlandstinget kan naturligtvis ocksi utldrda en remiss pe patientens
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iniliativ enligt kapitel 4. En vidarererniss ftir akutv6rd kan avse 6ven dppen v6rd enligt
samma regler som gdller litr sluten verd,

4 Ovrig utoml2insvird i de fall patienten sjiilv viiljer
I detta kapitel finns regler om nAr pati€nten sjiilv viiljer hiilso- och sjukvird utaalbr sitt
eget landsting.

Oppen vd.rd

I 9 kap patientlagen (2014:xxx) regleras att palienten ska f;i mojlighet att inom eller
utom det egna landstinget vAlja utftimre av offentligt finansierad dppen vtrd. I 4 $ andra
stycket HSL regleras landstingens skyldighet att erbjuda dppen verd till patienter som
omfattas av ett annat landstings ansvar ftir hdlso- och sjukvird.

Sluten vdrd

Reglema i kapitel 4.2 om sluten vird dr identiska med Landstingsftirbundets rekom-
rnendation om valmdjligheter inom hiilso- och sjukvarden, A 00:56, som triidde i kraft
den I juli 2001. Denna rekommendation reglerar iiven valmdjlighetema inom det egna
landstinget. Rekommendationen avser en miniminivi som giiller i alla landsting. Diirut-
dver kan landstingen besluta om l?ingre giende valmiijligheter, inom en viss region eller
i hela landet. Rekommendationen iir tillgiinglig Lilr via SKLs hemsida

Ett landsting kan ta emot utomliinspatienter lbr planerad sluten vArd i enlighet med
reglema {iir valmdjlighaer i ftrbundsrekommendationen om landstinget samtidigt till
dem som Ar bosatta i landstinget kan

. erbjuda en god hdlso- och sjukvird enligt HSL 3 g
o leva upp till milet i HSL 2 $ med avseende pi att: "Den som har det stiirsta

behovet ay hiilso- och sjukvird skall ges ftiretrlide till virden".

HSL ger siledes inte st6d ffir att prioritera sluten verd av utomlenspatienter pe samma
sett som inoml?inspatienter. SAdana prioriteringar rdrande sluten vard har dock stdd i
HSL vid akut-, region- och rikssjukvird.

Rese kostnqder

Patienten fiir sjelv sti ibr de resekostnader som det egna valet av vardgivare inom den
dppna och slutna virden i annat landsting kan medltira.

Information

I 3 kap patientlagen regleras att patienten ska ges information om bl.a. sina mdjligheter
att vdlja virdgivare och utlbrare inom den offentligl finansierade hilso- och sjukvarden.
Information om sluten vird ska utg6 ifidn lbrbundets rekommendation om valmdjlig-
heter. Patienten ska 6 information Aven om virdgarantin.

4.1 Patientlsgen - 6ppen v6rd

Patienten ska, i enlighet med 9 kap. I g i patienttagen (2014:xxx) ges mdjlighet att i
an&a landsting vAlja utltirare inom primdrvirden och den specialiserade dppenvirden,
som t.ex. dagkirurgi. Valmiijlighaen omfafiar Av€n htigspecialiserad vard, sdsom
regionsjukvard enligt 9 $ HSL, under fdrutsAttning att verden inte kever inlagning i
v6rdinriittning.

Patienten ska 6 ta del av det tippenv6rdsutbud som inger i ett annat landstings verder-
bjudande 6ven om utbudet iir ett annat An det som finns i patientens hemlandsting.
Patienten har mdjlighet att vAlja mellan samtliga behandlingsaltemativ inom den dppna
hilso- och sjukvdrden, dvs. aven de behandlingsaltemativ som finns i andra landsting.
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Patienten ska Ie miijlighet att ocksi i andra landsting Yalja en fast liikarkontakt och ja

tillgeng till en fast vardkontakt. En patient med livshotande eller siirskilt allvarlig sjuk-

dom elier skada ska fi mdjlighet att i andra landsting fi en ny medicinsk bediimning.

Listning

Patienten ska Ie mdjlighet att "lista" sig inom primiirvirden i andra landsting. Med

listningslandsting avses det landsting inom vilket patienten har valt att lista sig. Primiir-
virden tilliimpar det egna virdlandstingets regler och rutiner {iir vird och omhlnderta-
gande av "listad" patient. Den patient som Sr "listad" inom prim,irvefden ska emellertid

inte ges ftiretriide till att 6 prim?irverd utan h,insyn ska enbart tas till de medicinska

behov som patienten har. En listad utomlanspatient omfattas inte av verdlandstingets

vardgaranti.

Remisser

I de fall valet avser vird av annan specialistlAkare an specialistldkare i allm?in medicin

och fusioterapeuVsjukgli mnast tillampas hemlandstingets remissregler. Det inneb:ir att

det landsting som finansierar virden av en patient 6r fatta beslut om remissregler som

tilliimpas aven i andra landsting. Om patientens hemlandsting kAYer remiss i d'ppen

verd till annan specialistl?ikare in specialistliikare i allmiin medicin och sjukgymnast

kan liven vardlandstinget utfiirda en s&dan remiss. Landstingen kan emellertid inte

inftira kav pi remiss inom specialiletema barnmedicin, g5rnekologi och psykiatri hos

privatlakare, som ger vlrd enlig lag (1993:1651) om lSkarvardsersattning.

F6r att en patients hemlandsting ska ersetta eft verdlandsting ftirutsatts att patienten

{iiljer sitt hemlandstings remisskrav enligl3 $ lag (1993:1651) om lakarvirdsersiittning
och 3 $ lag (1993:1652) om ersettning ftir rysioterapi. Det iir s6ledes ntidviindigt i dessa

fall, ftir att 6 ersAftning fr.in patientens hemlandsting, att behandlande specialistliikare i
6ppen vird och sjukgymnast vid besdk av patienter fiin andra landsting ftirvissar sig

om att pati€ntema inte omfattas av remissregler.

Varje landsting informerar SKL om sina beslut om remiss i anledning av ovan ndmnda

lagar. Fiirbundet sammanstAller diirefter inkomna uppgifter som ftirmedlas vidare till
samtliga landsting. Dessa uppgifter finns ocksi tillgangliga !:er via SKLs hemsida.

Om verdlandstinget steller upp krav pe remiss Iiir viss v6rd ska dessa regler fr o.m. den

I januari 2015 gella even ftir patienter fien andra landsting i enlighet med proposition

2012/13:106.

Ovrigt

Vad galler hemsjukvard iir det v6rdlandstingets praris vid hemsjukvArd av inomliins-
patienter som tillAmpas vid bediimningen om €n utomliinspatient ska anses ha fltt hem-

sjukvard.

En kvinna kan valfiitt sdka bede 6ppen och sluten vtrd vid abort i andm landsting' Det
stiills inga krav pi remiss frin hennes hemlandsting, som ersAtter denna vird-

4.2 Fiirbulldsr€kommendation - sluten vird
Patienten ska erbjudas mitjlighei att i andra landsting valja att fi sin behandling i sluten

vird vid sjukhus inom liinssjukvarden, efter det att behovet har faststAllts i hemlands-

tinget. Det kAvs ett godktinnande i fiirviig av hemlandstinget.

Behovet av behandling faststalk av den i hemlandstinget, som dr behdrig att fatta sida-

na beslut. En remiss utldrdas och godkinns av patientens hemlandsting. Remissen har

till uppgift att dyerfttra medicinsk information om bl.a. virdbehoYet och fungera som

betalningslbrbindelse ffir det remitterande landstinget.

Miijlighetema att vAlja virdgivare g{ller inte liir sluten vird, som ges enligt reglema om

regionsjukvard och rikssjukvird (9 - 9 b $$ i HSL). Regionsjukvird iir den allmint
arwiinda termen liir "h6lso- och sjukvird som berdr flera landsting" i enlighet med 9 $
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HSL. I det sammanhanget anviinds ockse begeppet hdgspecialiserad v6rd. Med riks-
sjukvird avses i HSL sidan hillso- och sjukvird, som bedrivs av ett landsting och som
samordnas med land€t som upptagningsomrede. Vidare geller inte mdjligheten att vAlja
virdgivare liir personer som ges vird enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvengs-
vird eller lagen (1991:I129) om dttspsykiatrisk vird.

5 Medicinsk service

5.1 Ritten att bestella medicinsk service

En lbrubAttning ffjr att en patients hemlandsting ska ersetta ett verdlandsting iir att den
medicinska tjiinsten bestiills av nigon i hemlandstinget som har r:itt att bestAlla dessa
tjlinster, sisom t.ex. kdp av laboratorietjiinster. Denna bes€llning ska heller inte ingi
som en del i den utomlinsvird, som regleras i kap 2 - 4 i riksavtalet. Den mottagande
enheten behdver normalt inte konhollera att en bestiillning 4r utfdrdad av en behiirig
p€rson.

5.2 Bestillning av lekar€ med l$kirvlrdsersittning och virdgivare m€d kontrakt
enligt LOU eller LOV

En patients hemlandsting ersatter kostnad ffir medicinsk service som bestlills inom vard-
landstinget ffjr en utomliinspatient om bestiillningen utffirs av liikare med liikarvirdser-
siittning samt virdgivare med kontrakt enligt LOU eller LOV om detta kontrall medger
stdan bestdllning.

Om llkare verksam enligt lagen om liikarvirdsersiittning bestdller medicinsk service i
patientens hemlandsting fakturerar den som utliirt den medicinska servicen i hemlands-
tinget det egna landstinget direkt och inte via bestiillaren i amat landsting. Motsvarande
g{ller ldr virdgivare med kontrakt enligt LOU eller LOV om detta kontrakt medger en
sidan haatering.

5.3 B€stillning frln fdrsvarsmakten m.ll.

En patients hemlandsting ersAtter kostnad IUr medicinsk service i de fall en liikare vid
brsvarsmakten eller anstaltsliikare bestillt medicinsk service inom verdlandstinget lbr
p€rson som genomgar gmndl?tggande och kompletterande militiir utbildning, anhallen,
hiiktad eller intagen.

6 Hjiilpmedel
Ett vardlandsting kan ftirskriva och utldmna vissa hjalpmedel till en utomlanspatient vid
besdk i landstinget om kostnaden unde$tiger l0 000 k. I dessa fall tilliimpar vird-
landstinget sitt eget regelverk, Ambitionen ar att undedatta fiir personer med funktions-
nedsAttning att Ie sina behov av olika hjiilpmedet tillgodosedda ldr att darmed kunna
leva ett normalt liv aven vid bes6k i annat landsting. Detta geller bide vid akuta behov
och icke akuta nit personer med funktionsnedsaftning behdver l6na vissa hjiilpmedel.

Uppgar kostnaden till mer 5n l0 000 kr ska samrid ske med hemlandstinget ftir att
vardlandstinget iiven i dessa fall ska ha riitt till ersiittning.

Om ett hjiilpmedel kdver nigon form av installation, avancerad service och underhill
som krdver produktspecifik kompetens eller masle anpassas till beriird persons bostads-
ftirh6llanden etc. ska det ldrskrivas och betalas av den funktionshindrades hemlands-
ting. D€tta landsting iiger hjilpmedlet. Lokala varianter vad giiller att hyra hjiilpmedel
kan lbrekomma
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7 Transporter och resor

I detta kapitel regleras vissa transporter och resor som pibiirjas i ett annat landsting an

der patienten iir bosatt samt transporter av avlidna till hemlandstinget i sarnband med
vird. Virdlandstingets val av ambulans, b6rbil, ambulanshetikopter och ambulansflyg
ulger fren patientens medicinska behov.

7.1 Transport till Ylrdetrh€t

En patienls hemlandsting ersatter en transport till narmaste vardenhet som kan liimna
den niidviindiga varden. Om en patient befiuler sig i en angrensande kommun till sitt
hemlandsting ska patienten kunna 6 transport till vardenhet i hemlandstinget.

7.2 Overflyttningstransport

En patients hemlandsting e$att€r ett verdlandsting ftir iiverflyttningstransporter i de fall
en patient iir intagen liir sluten v6rd, som regleras enligt avtal. En dvarfl)ttning av en
patient biir inte ske ffin ett utomlAnssjukhus till hemortssjukhuset om det etenteende
virdbehovet beddms som relatil4 kortvarigt. Innan en dverflyttningshansport genomftirs
ska den lakare som svarar fitr utskivningen komma dverens med de llkare som svarar
ftir inskrir.ningen vid mottagande sjukhus om tid ftir transporten, se att plats kan reser-
verels.

Om en patient pe eget initiativ begiir dverfl)4tning fi€n ett sjukhus till ett annat svarar
patienten sjllv fdr resekostnaden.

Avtalet giiller vid iiverfl),ttningstransporter endast patienter inom sluten vard vid saviil
avsaindarde som mottagande sjukhus. ErsAthing kan dock tas ut ften hemlandstinget
aven nar en patient pi grund av platsbrist eller annan anledning direkt 6verfdrs till hem-
ortssjukhus liir omedelbar inlagning i sluten vArd. En patients hemlandsting ersiitter
kostnader fiir en medfiiljande virdare som verdlandstinget tillhandahiller.

7,3 Transport fran virdenhet

En patients hemlandsting enetter ett verdlandsting ftir en transport fren verdenhet, gAl-
ler even vid iippen vird, till den ort dar patienten pebitrjade transporten till verdenheten

eller till hemmet. En patient ffir sjalv svara ffjr den merkostnad som uppkommer i de fall
en patient begiir en transport till en annan v6rdenhet iin den narmaste diir den nddviin-
diga virden kan liimnas eller, vid utskrivning fran virdenheten, till annan ort ain hemor-
ten eller vistelseorten.

7,4 Transport av avliden

Ett hemlandsting eEetter ett vardlandsting lbr transport av avliden till hemlandstinget
fitrutsatt att den avlidne hade remitterats till virdlandstinget enligl riksa\talets kapitel 2.

Denna transport ska ske utan kostnad ftir dddsboet. I itvriga fall svarar respektive d6ds-

bo eller ftirsiikring ftir kostnaderna ltir hemtransport av den avlidne.

7.5 Permissionsresa

En utoml5nspatient som efter remiss pi hemlandstingets initiativ iir inskiven vid sjuk-
hus kan beviljas permissionsresor till hemmet. Virdlandstinget fattar beslut om behovet

av permissionsresor. Ett hernlandsting ersatter de resor som ar medicinskt eller socialt
motiverade.

Vid femdygnsvird ersatter patientens hemlandsting en hemresa iiver varje veckoslut
sevitt inte resekostnaden yAsentligt iiverstiger kostnaden liir patientens vistelse pe sjuk-
husorten.
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7.6 Sjukresa enligt lagen (19911419) om resekostnadsersettning vid sjukresor

I de fall en patient bestiiller taxi eller annal fordon, i enlighet med virdlandstingets reg-
ler, ftir flrd till virdenhet inom virdlandstinget och darvid betalar enbart egenavgift har
virdlandstinget enligt avtalet ritt att faldurera patientens hemlandsting de dverskjutande
kostnadema. dvriga resekostnader sasom t.ex. ftir egen bil eller kollektiltrafik regleras,
i enlighet med hemlandstingets resereglemente, direlrt mellan patienten och hemlands-
tinget.

7.7 Samordningsmdjligheter

Nar ett vardlandsting utltir transporter och resor enligt riksavtalet ska befintliga mttjlig-
heter till samordning utn),ttjas. Det kan vara siinkilda busslinjer fijr bide sittande och
liggande patienter eller ardra samtransporter. Dessutom finns mitjligheter till samord-
ning via SOS Alarm om andra alternativ saknas.

SOS Alarm kan iiven genom samordningscentral i SkellefteA, tillsammans med Scandi-
navian Air Ambulance (SAA), handlAgga transporter med flygambulans.

Ett hemlandsting filr genom aualet ett stort inflytande iiver ffansportema, di hemlands-
tinget, efter begiiran, har rAtt att pa egen hand ombesdrja hemtransportema av sina
patienter. Detta skapar ftiruts?ittningar ftir ett naira samarbete mellan landstingen om
transporter av patienter dver lansgrensema.

Det vfudlandsting som svarar ftir en tmnsport har kostnadsansvar gentemot den som
verkstiiller eller pi annat s?itt hax utlagg ftir transporten. Om betalningsansvaret inte ar
oklart i nigot avseende kan dock den som utldrt hansporten fakturera hemlandstinget
direkt.

Ett verdlandsting som utftir ambulanstransport, dverflyttnings- eller permissionsresa ltir
person som tu anhellen, hakad eller ddmd och intagen pi kiminalverdsanstalt ersatts
av kriminalvirden.

8 Ersiittning

8.1 Grunder ftir ersettning - regional prislista

Ett hemlandsting kimnar en skalig ersettning till ett verdlandsting ibr tjdnster, som reg-
l€ras i riksavtalet. Beslut om niven pe den skiiliga ersettningen fattas av verdlandstinget
tillsammans med alla 6wiga landsting inom respektive sjukvirdsregion, efter en gemen-
sam beredning. Dessa beslut utg4r bl.a. fidn en beddmning av vad skalighet i det enskil-
da fallet fordrar. Besluten publiceras i en regional prislista.

En beddmning om ett pris iir sk5ligt fdr en tjiinst kan grundas pajiimftirelser ned andra
liknande itgiirder eller pij?imltirelser med egna eller andras sjAlvkostnader. Fttr aft ski-
lighetsbegreppet ska fe relevans kravs av landstingen en betydande tippenhet som riir
redovisning av virdkostnader. En sedan r€dovisning ger ett viktigt underlag ftir att jiim-
6ra priser ftir virdtjiinster mellan olika landsting.

Regionala prislistor giiller normalt niir en patient flir utomlensvird i virdlandstingets
egen regi enligt rika!,talet. Dessa prislistor giiller inte bara fdr den hdgspecialiserade
virden utan ocksi fdr vard vid bl.a. l?ins- och liinsdelssjukhus, primiirvird, sjukvirdande
behandling, intemetbaserad virdtjdnst som t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT) samt fftr
anl6rigboende pe patienthotell/motsvarande om anhdrigs nervaro behdvs utifrin en
patients medicinska behov.

En regional prislista inom en sjukvirdsregion behdver inte innebiira enhetliga priser ftir
en viss typ av vird inom regionen. Efter iiverenskommelse landstingen emellan kan en
viss atgaird ha ett pris vid ett sjukhus i regionen och ett annat pris vid eft annat sjukhus.
Deremot krAvs inom regionen enhetliga utomliinspriser fiir vird vid samma sjukhus ltir
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an de ska kunna faktureras enligt dksavtalet. Samma etgiird vid ett visst sjukhus fer inte

ges olika pris beroende pi varifran patienten kommer sivida detta inte har sin grund i
"mangdrabatte/' eller anslagsfi nansierade kostnadsslag.

En regional prislista galler tidigast fr.o.m. menaden efter det aft en iivetenskornmelse

har triiffats.

Samverkansniimndema/motsvarande informerar via sina hemsidor om de regionala pris-

listoma, som ocksi ir tillgiingliga @ via SKLs hemsida.

Om ett vardlandsting omfattas av bede en regional prislista och ett mellanldnsawal med

en prislista iir det den regionala prislistan som giiller vid vird av en patient, som Ar folk-
bokftird i de landsting med vilka m€llanlArsaltalet inte iir tilliimpligt.

Fiir tjAnstema i kap 5 Medicinsk service, kap 6 Hjdlpmedel och Kap 7 Transporter och

resor med avseende pa tjansten resor, som inte omfattas av regionala prislistor giiller
ocksi regeln om skiiliga priser, Fiir resor ge[er normalt den fakturerade kostnaden.

8.2 Reglering av ersiittning

En huvudprincip iir att en patients hemlandsting ska faktureras och inte enskilda organi-
satoriska enheter. I den man ett landsting iinskar att fakturoma ska skickas vidare i orga-

nisationen behdvs sarskild dverenskommelse.

En patients hcmlandsting eller det landsting som har bestellt en tjainst har seledes kost-
nadsansvaret fiir den vird och de tj?inster som ett vardlandsting utfttr. Det landsting som

utfiirdar en remiss har kostnadsansvaret Iitr den v6rd sorn liimnas pi grundval av remis'
sen. En remiss enligt riksa\4alet har tve funktioner. Den liirmedlar medicinsk informa-
tion till den behandlande ldkaren och iir samtidigl en betalningsftirbindelse frin det
utftirdande landstinget. Detta galler dock inte vid vidareremitte ng enligt kapitel 2.2,

kapitel 3.2 samt bestiillning av medicinsk service enligt kapitel 5.2. I dessa fall har hem-
landstinget fortfarande betalni[gsansvaret.

Om en utoml?inspatient sdker 6ppen verd och i anslutning dArtill blir intagen fdr sluten

vird har virdgivande landsting rAtt till ersiittning ftir bide iippen virden och sluten-
v&rdsperioden. Fiiregas ett liikarbesiik i den iippna virden eller sluten vird av sjukvir-
dande behandling har verdlandstinget latt till ersafining ffir aven denna atgdrd.

I de fall en utomliinspatient ar intagen ittr sluten vard och samtidigt sdker itppenverd,

som ej har nigot samband med anledningen till den slutna virden, ersatter hemlands-

tinget vardlardstinget Aven fiir den 6ppna verden.

Virdgivare med kontrall med stdd av LOU eller LOV eller virdgivare med samver-

kansavtal sdnder fakturor ftir ulomliinsverd tilt sitt vardhndsting, som i sin tur fakturerar
bertirt hemlandsting.

Den avgift som en utomliinspatient sjalv skall erligga iir densamma som lbr en inom-
liinspatient om verd- och hemlandstinget inte har kommit dverens om andra avgifter.

Ett vArdlandsting fakturerar det betalningsansvariga landstinget se snart verden slutlbrts

eller en ging per minad vid virdtid dver 30 dagar. Samtliga kostnader lbr virden, ocksi
t.ex. fitr rdntgen- och laboratorieundersdkningar, ska redovisas pi en och samma fak-
tura.

Gellande system lbr eterbetalning av merviirdeskatt till kommuner och landsting

beskivs inte i detta sammanhang.

Virdlandstingets riin till ersittning har ftirfallit om kaYet inte har fakturemts sex mena-

dcr efter det att vardtjansten avslutades. Anmeirkning mot framstallt krav pa ersattning

ska giiras av hcmlandstinget senast tre mdnader efter det att faktumrl mottagits. Mdjlig-
het till efteneglering av priser finns s6ledes inte.
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Fdljande uppgifter ska redovisas i anslutning till fakturan:

. Avtal och avtalspunkt enligt vilken verden lamnats
r Patientens namn, personnummer och postadress
o Virdenlet diir virden lamnats
. Tidpunkt niir verden agl rum
o Antal varddagar och uppgifter om <ippen- respektive slutenvird, besdk,

transport eller dylikt samt pris per tjiinst och summa ersattning.

Observera att bide falrturerande och betalande landsting har att beakta giillande sekre-
tessbestemmelser.
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Sammanfattning av nyheterna i f6rslaget till reviderat riks-
avtal

Riksavtalet fijr utomliinsvird innehiller bestiimmelser om vad som giiller niir en
patient fir vird utanftjr sitt hemlandsting. Kommentarema till riksavtalet under-
liittar landstingens arbete med att praktiskt till2impa altalet. Nuvarande riksartal
triidde i kraft den 1 maj 201 1. Det totala verdet i landet fiir utomlZinsvard uppgick
2012 till8,4 mi[iarder kr.

I det fiiljande behandlas de vZisentligaste nyhetema i fiirslaget till reviderat
riksavtal och kommentarer.

Riksavtal fiir utomldnsvArd

Kap I
Kapitel t har ftirtydligats med en hiinvisning till patientlagens bestiimmelser om
mdjlighetema att viilja 6ppen vird. Dessa lagbestiimmelser Zir tvingande.

Kap 2.1

Detta kapitel har kompletterats med iivergingsbestiimmelser ltir remittering till
privata virdgivare med kontrakl med armat landsting. I kapitlet hiinvisas till kap.
8.2.

Kap 3.1a

Detta kapitel har anpassats till de ftireslagna Iiiriindringarna i 4 g andra stycket
HSL. Det innebiir att landstinget ska erbjuda 6ppen vird it dem som omfattas av
ett annat landstings ansvar liir hiilso- och sjukvird.

Kap 4

Kapitel 4 har blivit ftiremil fiir en omfattande bearbetning av den del som berdr
miijligheten ftir patienten aft vdlja offentligt finansierad primiirvird och iippen
specialist vird i andra landsting. Det iir denna del i den {tireslagna patientlagen,
som har varit den centrala utgingspunkten fiir d'vers)4len av riksavtalet. Lands-
tingens skyldighet att erbjuda dppen vird u8idgas siledes till att ockse gella
patienter som omfattas av ett annat landstings ansvar ftjr hiilso- och sjukvArd. Det
innebiir att landstingen inom den dppna virden inte kan prioritera sina egna inv6-
nare framftir patienter frin andra landsting utan enbart ska ta hiinsyn till de medi-
cinska behov som patientema har.

Sverigeg Komftuner och Landgting
118 82 Stockholm, Besdkr Homsgatan 20
Tfn: v5)€|0&452 70 00, Fax: 08-452 70 50

into@skl.se, www.skl.se
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Av kapitlet framgir ocks6 att mdjligheten att viilja sluten vird i andra landsting
iiven i fortsiittningen kommer att regleras i en av ltirbundet beslutad rekommen-
dation.

Kap 5.3

Kapitel 5.3 har anpassats till ftiriindringarna inom ftirsvarsmakten.

Kap 6

Detta kapitel har anpassats till ftirslaget i kap 8 att ftirteckning E utmdnstras. I
giillande riksavtal hiinvisas i kapitel 6 till denna lijrteckning i vilket anges belop-
pet l0 000 kr som den liigsta griins niir hjiilpmedel ska furskrivas efter samrid
med patientens hemlandsting. Detta belopp anges istiillet i kapitel 6.

Kap 8.2

Nuvarande kap 8.2 FOrteclming E utmdnstras. F<irteckning E tillempas sedan
minga ir som en reservprislista Iiir att ersAtla ett vardlandsting ftr utomliinsvird
om det inom berdrd sjukvirdsregion saknas beslut om prisuppgift, som normalt iir
publicerad i vad som kallas ftir regional prislista. Fdr att stimulera utvecklingen av
de regionala prislistorna har {iirteckning E under de senaste 20 iren faststiillts till
oftiriindrade belopp. Denna {tirteckning har tidigare faststiills av ltirbundsstyrelsen
fiir tre ir i siinder. Sedan 201 | faststiills den av ftirbundskansliet. Mot bakgrund av
att ltirteckning E numer inte tilliimpas i praktiken finns det inget behov av att den.

Nuvarande kapitel8.3 Regleing av erscittning blir kap 8.2. I detta kapitel ftirtyd-
ligas vad som gZiller fiir privat virdgivare med kontrakt om 6ppen vird som slutits
eller ftirliingts fiire den 1 januari 2015.

I kapitlet ltirtvdlisas att de kontrakt med privata virdsivare om d'npen vird som
trlder i kraft fr.o.m. den l januari 2015 miste eiilla iiven ftr oatienter fr6n andra
landstine.

Bilaga med "I)efinitioner som anvinds i detta avtal"

Bilagan har kompletterats med definition av kontraktsslutande landsting. Defini-
tionen av hemsjukvird har anpassats till ftirtydligandet i Socialstyrelsens
termbank.

Bilaga l. Fiirteckning E till riksavtalet fiir utomliinsvird

Denna bilaga utmdnstras mot bakgrund av de skiil som beskrivs i kap 8.2

Kommentarer till riksavtalet fiir utomldnsvird
Bakgrund

Detta kapitel har kompletterats med en kort sammanfattande information om
patientlagen och ltiriindringen av hiilso- och sjukvirdslagen.

201+0441 2 (4)



I #;*fiT,,,",

Riksavtalet, regionavtalen, mellanliinsavtalen och kontrakt med privata
virdgivare samt dess inbiirdes ftirhillande

I kapitlet fttrtydligas friimst om vad som giiller fiir att privata virdgivare ska
kunna omfattas av riksavtalet.

Iftp I
Kapitel I har anpassats till patientlagens best6mmelser om mdjligheten att viilja
6ppen vard.

Kap 1.1. Definition av patientens hemlandsting

Detta kapitel har fitrtydligats med vad som giiller liir personer som iir kvarskrivna.

Kap 2.1

I detta kapitel har termen "fiimyad medicinsk beddmning (second opinion)"
ersatts med "ny medicinsk beddmning", di det iir detta begrepp som anv?inds i
patientlagen.

Kap 3.1.a

I detta kapitel har strukits hiinvisningen till ett beslut som SKLs styrelse fattade
2008, di dessa bestiimmelser numer iir tydligl integrerade i riksartalet.

Kap 4

Kapitel 4 har blivit ftiremil ftir en omfattande bearbetning av den del som berdr
mdjligheten liir patienten att viilja offentligt finansierad primiirvird och dppen
specialiserad vard i andra landsting. Ytterligare information finns pi sidan I i
derma sammanfattning.

Kap 5.3

Detta kapitel har anpassats till fiiriindringama inom {tjrsvarsmakten.

Kap 6

Kapitel 6 har justerats mot bakgn:nd av att liirteckning E utmdnstras.

Kap7,7

KapitelT.T har anpassats till utvecklingen inom SOS Alarm.

Kap 8.1

Detta kapitel har ftirtydligats med uppgift om att regionala prislistor ocksi g?iller
fiir internetbaserad vdrdtjiinst som t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kap 8.3

Nuvarande kap 8.3 blir kap 8.2, di giillande kap 8.2 FArtecknizg t utm6nstras.

De nuvarande skrivningama i kap 8.3 om upphandling av virdtjiinst och hiinvis-
ning till kompletterande information om detta utmdnstras, di det inte efterfragas i
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denna form. Dessa frigor kommer i stiillet att behandlas inom ramen ftir SKL:s
ordinarie netverksmd,ten med ftiretriidare {tir medlemmama.

Vidare utmdnstras skrivningama om m6jligheten att ge virdgivare med kontrakt
enligt LOU eller LOV fullmakt att skicka fakturor direkt till beriirt hemlandsting.
I proposition 2013114:106 Patientlag anges pi sidan 87 Iiiljande. "D& en patient
har viLrdats av en privat utftirare skickas fakturan till det landsting som har altal
med virdgivaren". Detta kommer bl.a. aft ftjrbiittra mdjlighetema att tillgodose
kravet pi en effektiv kostnadskontroll.

Information om ett utvecklingsarbete som utltirs pi uppdrag ifrin ekonomi-
direktiirsniitverket

I kommentarerna till riksavtalet finns i kap 8.2 Reglering av ersdttning en sam-
manstiillning 6ver uppgifter som ska redovisas i anslutning till fakturering av ut-
omliinsvird.

Fdrbundet vill informera om ett utvecklingsarbete som utftirs pi uppdrag ifrin
ekonomdirektdrsn2itverket. Syftet med detta arbete ?ir att precisera landstingens
dnskemil om innehillet i fakturan/fakturaunderlaget och formema fiir utomliins-
faktureringen. I uppdraget ingir ockse aft arbeta {iir en gemensam ldsning ftir
utbye av digital virdinformation vid utomliinsfakturering. Det ingir vidare att
ftirbiittra mdjlighetema att kunna ftilja diagnoser och rationalisera administra-
tionen. I detta arbete ses aven de rAttsliga {tiruts2ittningama dver fiir elektronisk
masshantering av vdrdinformation enligt patientdatalagen (2008:355, PDL),
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) och patientsakerhetslagen
(2010:659) ftir de aktuella syftena.

Resultatet av detta uwecklingsarbete vad giiller kompletterande uppgifter som ska
redovisas i anslutring till en faktura fiir utomliinsvird kommer att publiceras pA

den del av ftjrbundets hemsida som innehiller beslutsstdd i fr&gan om riksaltalet
fiir utomliinsvird. Det innebiir att sidana kompletteringar kan tilliimpas pi ett
enkelt sett utan att riksavtalet behtiver iindras.

6vrigt

I revideringen av riksavtalet har det i dvrigt ingitt aft uppdatera olika faktaupp-
gifter och sprekligt fitrbettra textema.
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Planeringsdelegationen §§ 60-85 

Tid: 2014-05-27, kl 09:00-12:20, 13:00-14:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 76 

Dnr 

LJ2014

/513 

Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för 

utomlänsvård 
Föreligger förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att anta bifogat förslag till reviderat riksavtal för 

utomlänsvård.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   




