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SVAR PÅ INTERPELLATION (DNR: RV170330-1)

Maria Liljedahl (SD) ställer i en interpellation frågor kring läkarkonsultationer via
webben och kostnader för dessa.
Hur mycket kostar det Region Västmanland för dessa läkarkonsultationer som via
webben sker utomläns?
Vårdvalet uppmärksammade denna ökning av utomlänsfakturor från Region
Jönköpings län under senare delen av hösten och har från 1 januari 2017 skapat
ekonomirutiner för att kunna följa upp dessa kostnader. Kostnaden är 1 200 kr per
besök, och i januari 2017 registrerades 54 besök.
Har vi varit i kontakt med Region Jönköping angående deras prissättning?
Ja, i november sände Vårdvalsenheten ett bestridande av 12 fakturor till Region
Jönköpings län avseende läkarbesök på Wetternhälsan. Motivet till vårt bestridande
var att dessa, som vi antog vara, digitala besök inte kunde skiljas i fakturan från
läkarbesök på vårdcentralen samt att den aktuella prissättningen på 2 135 kr inte var
rimlig för ett digitalt besök. 2016-12-20 kom ett svar från ekonomidirektören i Region
Jönköpings län, där denne motsatte sig vårt bestridande och hävdade att fakturorna
var giltiga. Denne hänvisade till att det då samverkansnämndens prislista beslutades i
Sydöstra sjukvårdsregionen inte fanns någon nationellt vedertagen definition för
digitala besök. Han hävdade att det webbaserade läkarbesöket betraktades som ett
läkarbesök i primärvård med samma krav på journalföring och kostnadsansvar för
provtagning m.m. som för traditionella besök. Därmed fanns enligt
ekonomidirektören ingen möjlighet att under 2016 fakturera dessa besök till en lägre
kostnad. I den beslutade prislistan för 2017 har Sydöstra sjukvårdsregionen fört in ett
pris för webbaserat läkarbesök om 1 200 kr. De aktuella fakturorna har sedan
betalats av Vårdvalsenheten och kostnaden har sedan belastat den vårdcentral där
patienten var listad.
Kommer vi likt annan region kräva tillbaka något av det vi fakturerats för under förra
året.
Nej, vi kommer inte att återkräva utbetald ersättning till andra regioner för 2016.
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Finns det någon plan på att själva kunna erbjuda denna tjänst i Västmanland för att
kunna hålla nere kostnaden?
Den offentliga primärvården gjorde 2016 en förstudie kring tekniska lösningar för att
erbjuda digitala vårdmöten. En slutsats var att om regionen ska erbjuda digitala
vårdmöten i form av en första konsultation i likhet med exempelvis Kry eller Min
doktor, så ska det systemet kunna vara integrerat med Regionens journalsystem, och
inte vara ett separat system. Detta har hittills inte varit möjligt, men kommer att
möjliggöras med den uppgradering av Cosmic som görs under våren 2017. Planen är
att denna typ av digitala vårdkontakter ska börja testas hösten 2017.
Utöver “förstakonsultationer” finns en rad andra möjligheter till digital vårdkontakter
som nu testas innan ställningstagande för breddinförande. Det handlar t.ex. om
återbesök hos läkare, vissa kontakter med Ungdomsmottagningen, och kurator.
Oavsett vilka digitala vårdkontakter som erbjuds av region Västmanland, krävs en
samsyn över landsting/regiongränser hur digitala vårdkontakter ska faktureras. Ett
arbete kring detta pågår såväl i vår sjukvårdsregion, som inom SKL. Det pågår även
ett arbete i Region Västmanland med att definiera begreppet ”digitala
vårdkontakter”, som enligt förslag från Socialstyrelsen ska benämnas
”distanskontakt” som ett överordnat begrepp för allt som inte är ett ”fysiskt besök”. I
arbetet ingår att klargöra vilka patientavgifter som ska gälla för olika typer av digitala
vårdkontakter samt hur utförare på vårdcentraler ska ersättas av vårdvalet som
beställare.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Pernilla Rinsell, regionråd (MP)

