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Ersättning till läkare och fysioterapeuter som är verksamma
enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF) för digitala
vårdkontakter och telefonbesök RS 700-2020
Sammanfattning
Regionstyrelsen har i ärende med dnr RS700:2020 i juni 2020, december 2020 samt februari 2021
fattat beslut att tillämpa de tillfälliga förändringarna, §4a i förordningen om ersättning för fysioterapi
(1994:1120) FOF samt § 5a i förordningen om läkarvårdsersättning (1994:1121) FOL.
De tillfälliga förordningarna gav regionerna möjlighet att besluta om att
ersätta verksamma enligt nationella taxan för digitala vårdåtgärden med syfte
att minska smittspridningen av Covid 19. Ändringarna har varit frivilliga att tillämpa
för regionerna. De tillfälliga förordningarna har gällt till 31 december 2021.
Under jan -november 2011 har arvode för 628 digitala vårdåtgärder utbetalats till verksamma enligt
nationella taxan i Västerbotten.
Den 2 december 2021 utfärdades ett tillägg till FOF och FOL om att 4a § FOF samt 5a § FOL inte
kommer att upphöra förrän 31 december 2022. SKR har vare sig i förordningen klargjort
ersättningsnivå. Inte heller den tidigare rekommendationen ifrån SKR om ersättningsnivå för digitala
vårdåtgärder förändrat ersättningsnivån för digitala besök, varför tidigare ersättningsnivå föreslås
kvarstå.
Mot bakgrund av ökande smittspridning av Covid 19 fattar Regionstyrelsen beslut om fortsatt
tillämpning av den tillfälliga förändringen i FOF och FOL
Förslag till beslut
Region Västerbotten fortsätter att tillämpa 4a§ FOF samt 5a § FOL i enlighet med SKR:s tidigare
rekommendationer. Vårdgivaren ska tillämpa
ersättningsnivåerna enligt SKR:s skrivelse, bilaga 1 samt kriterierna för ersättningsberättigade i bilaga
2.
Läkare ersätts med 500 kronor och fysioterapeuter ersätts med 275 kronor för en digital vårdåtgärd.
Beslutet gäller till 31 december 2022
Bedömda resultat och konsekvenser
Åtgärden kan bidra till att minska smittspridning av Covid 19
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Förlänger tidigare fattat beslut
Resurser och finansiering
Åtgärden för digitala besök ersätter tidigare finansierade besök som ersätts enligt FOF
Bilagor
Bilaga 1 SKR:s skrivelse. Rekommendation om ersättning för digitala vårdåtgärder, nationella
taxan
Bilaga 2 SKR:s skrivelse Kriterier för ersättning
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Beslutet expedieras till
Samtliga läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt LOL/LOF

