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Frågor och svar om vårdval ryggkirurgi 
 
 
Är det någon teknisk förändring i GVR-filen som krävs för Vårdval 
eller är det samma specifikation som tidigare? 
 
Det är samma specifikation. 
 
Hur håller ni reda på vilka besök ni ska ha ersättning för och vilka ni 
inte ska ha ersättning för?  
Kommer det ske förändringar i HEJ eller är det något annat system 
som kommer hålla koll på detta?  
 
Det kommer att hanteras automatiskt i befintliga system om man följer 
registreringsanvisningarna. Vi kommer också att granska följsamheten till 
anvisningarna.  
 
Om en patient har flera vårdepisoder, hur ska man koppla olika besök 
till respektive episod för att hålla reda på eventuella tak och liknande? 
 
För de fall där en ny vårdepisod påbörjas för samma patient innan ettårs-
uppföljningen, kommer ingen justering av prestationsersättningen att göras 
för den första vårdepisoden. Det ekonomiska ansvaret för potentiellt 
undvikbara komplikationer kvarstår dock och ingen ersättning utgår för 
dessa. Individjusteringen av den prospektiva ersättningen påverkas inte. 
Den nya vårdepisoden ska ha ett bedömningsbesök som utgör en markör för 
starten av en ny vårdepisod.                     
 
Ska garantioperationer registreras på något speciellt sätt eller hur vet 
ni vilka som är garanti och vilka som inte är det? 
 
Operationer som omfattas av garantin (dvs där ersättning inte utgår) ska 
registreras med bidiagnos och KVÅ kod enligt registreringsanvisningarna 
för vårdval rygg (avsnitt 3.3). Registrerade operationer som faller inom 
garantitiden kommer att granskas med avseende på om de är korrekt kodade 
och vid behov tar vi kontakt med vårdgivaren. 
 
Om vi använder oss av en underleverantör för sjukgymnastik, hur 
rapporterar vi det till er? 
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När en ARV-sjukgymnast blir underleverantör så får de begära en specifik 
kombikakod av HSF som då är kopplad till ert avtal. 
 
Enligt den kravspec som finns så ska GVR-filen skickas varje dag, 
behövs det verkligen? 
 
V.g.s tidigare besvarad fråga. 
 
Är det något som ska förändras i den GVR fil vi skickar till er?  
 
GVR-filen ska skickas in dagligen. Det gäller också att ni registrerar enligt  
rapporteringsanvisningarna som är framtagna för att ersättningarna ska falla 
ut korrekt. SLL-IT:s servicedesk besvarar också konkreta frågor. 
 
Vem håller reda på eventuella tak i sjukgymnastik? 
 
Beställaren, det justeras kvartalsvis. V.g.s. tidigare besvarad fråga. 
 
Ska externa underleverantörer i sjukgymnastik rapportera direkt till er 
eller gör vi det?  
ARV-sjukgymnaster (underleverantörsavtal) rapporterar på specifika 
kombikakoder som vi meddelar, och ersättningen faller ut under ert 
uppdrag. 
 
Ska våra postoperativa och preoperativa sjukgymnastbeök med i GVR?  
 
Ja 
 
Ska alla besök med vid registrering eller bara de vi får ersättning för?  
 
Alla besök ska registreras. 
 
Ska vi på något sätt registrera moduler i slutenvårdsdelen? 
  
Registrering ska göras enligt rapporteringsanvisningarna. Se respektive 
modul. 
 
Ska vi ha någon speciell kombikakod för Vårdval eller använder vi 
våran vanliga?  
 
Ni kommer att få nya uppdrag och nya kombikakoder som vi på HSF lägger 
upp. 
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Ska vi redovisa antalet nivåer på något sätt i GVR filen?  
 
V.g.s. rapporteringsanvisningarna. Det finns specifika KVÅ-koder om fler 
än en nivå utförs. 
 
Ska garantioperationer med i GVR filen?  
 
Alla operationer som utförs ska registreras enligt gällande regelverk. V.g.s. 
rapporteringsanvisningarna. 
 
Ang. utomlänspatienter (ULP:ar) 
 
Riksavtalet är ej tillämpligt i detta fall. Ersättningssystemet är 
komplext (men bra). Det kommer inte att fungera gentemot andra 
landsting där vi gör enstaka pat. De kommer inte kunna hantera att 
göra extra prestationsersättningar och resultatersättningar. Likaså blir 
det inte rättvist då vi inte kan ha kontroll på den lokala 
sjukgymnastiken. Uppenbarligen kan man inte rakt av ha samma 
ersättningsmodell. Mitt förslag är att de vårdgivare som har ansökt om 
auktorisation till vårdval ryggkirurgi den 31/5 gemensamt tar fram en 
prislista mot ULP som är förenklad modell av vårdvalet och som HSF 
kan godkänna. Detta är säkerligen en mycket viktig fråga för alla 
vårdgivare, som bör få en rimlig lösning och det är tyvärr inte 
nuvarande skrivning. 
 
I vilken utsträckning riksavtalet är tillämpligt enligt principen att andra 
landsting har rätt att avropa vård enligt avtal i andra landsting för sina 
ULP:ar utan att avropa avtalet i sin helhet och utan möjlighet att justera 
ersättningen i enlighet med modellen, är inte prövat. Inte heller är det 
rimligt att andra landsting utan förbehåll åberopar garantiåtagandet för 
ULP:ar som inte hanteras i SLL:s vårdkedja. Det är således ur flera aspekter 
intressant att få detta prövat ur flera vårdvals aspekter. 
I andra vårdval har delar i denna fråga hittills hanterats genom 
förhandlingar/ avvisanden mellan vårdgivare i vårdval inom SLL och andra 
landsting. 
 
Det är för låg ersättning för smärtläkare 
Enligt tidigare diskussioner skulle det vara 50 % av KPP, ni har valt ett 
lägre belopp. Det är ej OK! Det bör vara minst i nivå som ryggkirurg 
nybesök. Det är svåra pat som tar lång tid med många efterföljande 
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kontakter. Föreslår 1000 kr per besök och då är 1000 kr inne i 
opersättningen. Hur mycket har ni lagt i opersättningen? 
 
Vi har valt att beräkna ersättningen motsvarande ca 50 % av vad 
Stockholms läns landsting ersätter för smärtläkarbesök. Vi har dock i 
beräkningen av paketpriset utgått från den totala KPP kostnadsmassan vilket 
de facto leder till att kostnaden för smärtläkarbesök ligger i 
paketersättningen. 
 
Ang. ansvarsbegränsning för sjg 
Enligt tabell 6e är det 14.000 kr för A&B samt 21.000 kr för övriga. 
Men det är väl 50% av det? Dvs som det står på sidan 36: 7.000 resp 
10.500 kr? 
 
Ansvarsbegränsningen är 7000 resp 10500 kr. 
 
Vi har pratat om en ansvargräns tidsmässigt för icke-op fall. Finns en 
sådan?  
Dvs hur långt efter en remiss ska pat kunnna komma på åb utan att vi 
ska kräva ny remiss? Likaså hur länge efter op sträcker sig vårt 
ansvar? 
 

1. Nej. Ny remiss krävs för att få ersättning motsvarande nybesök. 
Återbesök ersätts endast preoperativt enl. tabell 6b. 

2.  Det formaliserade ansvaret i modellen framgår av 5.3 i 
förfrågningsunderlaget och är inte tidsbegränsat. Under kapitlet 6 
Ersättning framkommer ert ekonomiska ansvar med varierande 
tidsbegränsning för olika delar.  

 
Nivåjustering kan innebära rätt stor ersättning. Kan man inte lägga in 
det i basersättningen? Så slipper man vänta 6 mån på det 
 
Det stämmer att individjusteringen av den prospektiva ersättningen (som 
baseras på 1-2 nivåer) kan bli relativt stor för det patienter som opereras i 
fler än 2 nivåer. Dock är en stor del av den extra kostnaden för fler nivåer 
relaterat till implantatkostnader och 80% av den kostnaden för dessa ligger 
utanför paketet.  
 
En anledning till att den prospektiva ersättningen inte är differentierad över 
opererade nivåer är för att förenkla/möjliggöra hanteringen av prospektiva 
ersättningen i det administrativa ersättningssystemet på SLL. Anledningen 
till att inte den prospektiva ersättningen är baserad på patient oavsett 
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opererad nivå är för undvika negativa individjusteringar (dvs. vårdgivaren 
får betala tillbaka) för alla som blir opererade 1-2 nivåer (mer än 90% av 
alla operationer).  
 
I FFU har vi skrivit att justering av prospektiv ersättning halvårsvis med 
start 20140101.  
 
Ni vill ha GVR –fil varje dag. Varför? 
 
Idag skickas det en gång i månaden. Det går att göra dagligen men då 
kommer att behövas korregeringar. En månadsfaktura som är korrigerad? 
 
Löpande inrapporteringar är att föredra eftersom även korrigeringar ska 
hanteras där, systemet hanterar inga korrigerade fakturor utanför detta 
eftersom det skulle öka den manuella hanteringen. Systemet är enhetligt och 
med mängden vårdval och vårdgivare är vi beroende av detta systemstöd. 
 
Månadsfaktura på totalbeloppet för implantat? 
 
Ni vill ha orginalfakturan på implantat. Detta blir lite krångligt. Kan man 
inte göra en månadsfaktura på totalbeloppet? Stickprovskontroller att allt är 
korrekt? 
 
Scanna in fakturan och summera ihop under tillägg i vårdfaktura varje 
månad. 
 
Ang. ersättning relaterad till medicinsk service och resursteam 
För varje resultatgrupp bör man i detalj redogöra för 
öppenvårdsbesöken hur mycket av ersättningen som är relaterad till 
medicinsk service och resursteam. För operationsersättningen bör 
likaledes anges hur mycket som avser betalning för resursteam och 
postop sjukgymnastik. I garantiersättningen bara reop? (annars bör de 
olika andelarna anges). 
 
Paketersättningen för den definierade vårdkedjan är beräknad baserat på 
historisk konsumtion. Det är upp till vårdgivaren att disponera denna 
ersättning för att uppnå så bra resultat som möjligt. Det är därför inte 
relevant att redogöra för tidigare resurskonsumtion i detalj.  
 
Saknar tabell för de diagnos- och opkoder som ska användas. 
HSF skulle ta fram 2 st komplikationskoder. Har ni gjort det? Vilka är 
det? 
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Diagnos och operationskoder finns beskrivet i registreringsinstruktionerna 
till vårdval ryggkirurgi. Komplikationerna i FFU gäller vid uppstarten. 
 
 
 
Angående prestationsersättningen. 
I tabl 6h saknas resultatgrupp Myelopathi. Som vi har diskuterat bör 
prestationsersättningen vara relaterad till utfallet i riket. Inte bara för 
de som ingår i vårdvalet. Tacksam om detta klargörs. Hittar idag ingen 
”snurra” på uppdragguiden. Alla vårdgivare borde få denna tillgänglig 
snarast. På sidan 40 står att prestationsersättning ska ske kvartalsvis, 
på sidan varje halvår. Vad gäller?  
 
Utfallsmåttet för myelopathi som ersättning är kopplad till är inte global 
assessment utan en fråga hur nöjd man är med resultatet av operationen 
(nämns i texten ovan tabell 6h). Därav är myelopathi inte med i tabell 6h. 
Nedan finns motsvarande tabell för myelopathi.  
 
Vårdepisodmodul  Är du nöjd med resultatet av operationen? 

 Nöjd  Tveksam  Missnöjd 
 
E Myelopathi  

min  11% 1% -9% 
max 21% 11% 1% 

 
Den relevanta jämförelsegruppen vad gäller utfall blir då patienter som 
faller inom ramen för inklusionskriterierna för vårdvalet oavsett om de 
tidigare blivit opererade i offentlig eller privat regi i Stockholms landsting. 
Dvs, I vårdval ryggkirurgi kommer prestationsersättningen relateras till det 
genomsnittliga utfallet per ersättningsmodul för patienter opererade i SLL.  I 
detta material finns ett fåtal patienter som blivit opererade på offentliga 
sjukhus och som inte skulle vara aktuella att opereras inom vårdval 
ryggkirurgi. Dessa patienter går inte att sortera bort i det historiska 
materialet men bedöms dock vara så få att det inte kommer att påverka 
genomsnittsutfallet på gruppnivå. 
Förvaltning har också i akutsjukhusavtalen valt principen att göra 
resultatjämförelser inom SLL, inte nationellt eftersom vi där inte kan säkra 
hur resultaten mäts och rapporteras.  
Utvecklingen av simuleringsmodellen av vårdval ryggkirurgi (”Snurran”) är 
försenad och planeras bli integrerad i det kommande IT-baserade 
analysverktyget som tidigast är aktuellt i början av 2014. 
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Prestationsersättningen är inte aktuell förrän tidigast ett år till 15 månader 
efter uppstart hos en vårdgivare och det är flera faktorer som avgör 
intervallet i justeringarna (bland annat när data blir tillgänglig från 
SWESPINE och tidsperspektivet på deras insamlande av dessa uppgifter), 
det är i nuläget vår plan att göra justeringarna halvårsvis men vi motsätter 
oss inte att göra det mer frekvent om det visar sig praktiskt och 
arbetseffektivt. 
 
Hur följs patientbesök hos vårdvalsvårdgivare upp när det gäller 
postoperativ sjukgymnastik? 
Hur kommer Beställaren att följa upp patientens besök hos 
sjukgymnast om patienten i enlighet med vårdval väljer sådan 
sjukgymnastik postoperativt? 
Hur kan Beställaren följa antal besök så att den ryggkirurgiska 
vårdgivaren debiteras rätt belopp?  
 
Patienternas vårdtillfällen följs via GVR/VAL (våra patientdatasystem) och 
efter operationen görs körningar kvartalsvis som fångar upp de vårdtillfällen 
som patienten gör hos respektive sjukgymnast. I både vårdval 
sjukgymnastik och primärvårdsrehabilitering så registrerar de ICD-10 
diagnosen vid vårdtillfället, vilket vi kan fånga i våra system.  
 
Om patienten däremot väljer en ARV-ansluten sjukgymnast, vilka inte 
registrerar diagnoser i samband med ett vårdtillfälle, kan vi inte med 
säkerhet avgöra orsaken till besöket. Det är anledningen till att ni, om ni 
väljer att samarbeta med ARV-ansluten sjukgymnast, bör ha ett 
underleverantörsavtal med denne så att vårdtillfället registreras på ert avtal 
(med specifik kombikakod och nödvändig ICD-10 diagnos enl. 6.2.1.2.3).  
 
Om ni inte samarbetar med olika sjukgymnaster kring patientens 
postoperativa öppenvårdsrehabilitering, i syfte att få ett så bra hälsoutfall 
som möjligt vid 1-årsuppföljningen, skulle det kunna hända att den andel 
patienter som inte återfinns registrerade som utförda i egen regi, i 
underleverantörsavtal eller i vårdval 
sjukgymnastik/primärvårdsrehabilitering, kommer att överstiga de 
maximala tio procenten (6.2.2.1).  Vid ett sådant utfall kommer beställaren, 
för varje patient därutöver som inte återfinns registrerad, att kvartalsvis 
debitera leverantören ansvarsbegränsningsbeloppet (7000 kr/10500kr) i vite.  
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Ang. ersättning när patienten behöver postoperativ sjukgymnastik 
Vi ber om ett förtydligande av ersättningsmodellen då patient väljer att 
gå till postoperativ sjukgymnast enligt vårdval. 
 
 A. Vi förstår det som att om vårdgivaren bedriver postoperativ 
sjukgymnastik i egen regi erhåller vårdgivaren ersättning med 250 kr per 
besök till sjukgymnast och detta upp till 7000 kr i modul A,B.  
 
B. Om däremot patienten väljer enligt vårdval att gå till sjukgymnast utanför 
vårdgivarens egen tolkar vi det som att vårdgivaren får betala 250 kr till 
Beställaren och upp till 7000 kr. Är detta korrekt uppfattat?  
 
C. Eller ska vårdgivaren betala Beställaren ett engångsbelopp 7000 kr?  
 
D. Och är det korrekt uppfattat att ersättningen om patienten går till 
vårdgivarens egen sjukgymnastik är utöver vårdepisodsersättningen, d v s 
det är inget avdrag som görs om patienten väljer att gå till sjukgymnast 
enligt vårdval?  
 
E. Är det likaledes i enlighet med ovanstående korrekt att vårdgivaren kan 
”förlora” 14000 kr (i modul A,B) om patienten väljer sjukgymnastik i 
enlighet med vårdval i stället för den som drivs i egen regi – d v s gå miste 
om en intäkt utöver vårdepisodsersättningen om 7000 kr och dessutom bli 
debiterad 7000 kr? (Patienten har ju alltid rätt att välja själv.)  
 
 
A. Ja, beställaren betalar vårdgivaren 250 kr per besök för sjukgymnastik i 
egen regi eller av underleverantör upp till ansvarsbegränsningen (7000kr 
resp. 10500kr beroende på modul) och därefter hela besökskostnaden för det 
fåtal patienter som behöver fler besök.  
 
B. Vårdgivaren betalar 250 kr per besök för sjukgymnastik i vårdval 
sjukgymnastik/primärvårdsrehabilitering upp till ansvarsbegränsningen 
(7000kr resp. 10500kr beroende på modul). 
 
C. Nej, vårdgivaren betalar efter antal besök upp till 
ansvarsbegränsningsbeloppet. 
 
D. Ja,det stämmer. 
 
E. I paketpriset ingår 50% av sjukgymnastiken baserat på historisk 
konsumtion/ersättning upp till ansvarsbegräningsbeloppet. Scenariot som 
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beskrivs ovan är korrekt i den bemärkelsen att om en patient som väljer att 
gå till sjukgymnastik inom vårdvalet och konsumerar upp till 
ansvarsbegränsningsbeloppet så kommer vårdgivaren faktureras 7000kr av 
totalkostnaden.  
 
Det är dock endast ett fåtal patienter som konsumerar sjukgymnastik som 
innebär en kostnad motsvarande ansvarsbegränsningsbeloppet så det 
potentiella ”inkomstbortfallet i egen regi” kommer bli lägre än det som det 
spekuleras om i frågan. Beställaren kommer följa förändringen i 
konsumtionen av sjukgymnastik. 
 
 
Kan patient som behöver postoperativ sjukgymnastik välja 
specialiserad sjukgymnastik eller sjukgymnastik inom 
primärvårdsrehabilitering? 
 
1. I punkt 6.2.1.2.3 står formulerat ”Om patienten behandlas av sjukgymnast 
i vårdval sjukgymnastik …” Det finns för närvarande två vårdval för 
sjukgymnastik – ”sjukgymnastik specialiserad” och 
”primärvårdsrehabilitering”. Kan avsnitt 6.2.1.2.3 avse bägge dessa vårdval 
för sjukgymnastik så att patienten kan välja någon postoperativ 
sjukgymnastik inom bägge dessa vårdvalen?  
 
Ja. 
 
Ang. godkännande av vårdgivare med verksamhet utanför Stockholms 
läns landsting 
Vi har noterat att vårdval inom ryggkirurgi inträder inom Stockholms 
läns landsting i september 2013. Enligt formulering finns viss öppning 
att ansökan med lokalisation utanför Stockholms läns landsting kan 
godkännas. Är det möjligt att få ett förhandsbesked om möjligheten att 
bli godkänd?  
 
I enlighet med förfrågningsunderlaget vill vi primärt ha en etablering inom 
Stockholms län. Den dispensmöjlighet som finns omnämnd är för att ha en 
flexibilitet vid en länsgränsnära etablering som inte bara tar hänsyn till den 
exakta länsgränsdragningen, utan att också andra faktorer kan vägas in. 
 
Förvaltningen utreder en dispensansökan och ger därefter i ett 
tjänsteutlåtande, sin rekommendation till det politiska styret som beslutar 
om den ska antas eller förkastas. Det går därför inte att ge ett mer entydigt 
svar innan en formell ansökan lämnats in. 
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När senast ska ansökan om auktorisation för vårdval ryggkirurgi vara 
inlämnad för att vi ska kunna starta 1 september? 
 
Ansökan måste vara oss till handa senast 31 maj 2013 för att vi ska kunna 
behandla ansökan och ge förslag till beslut vid respektive sjukvårdsutskott i 
slutet på augusti (den långa handläggningstiden beror på att utskotten inte 
har något möte i juli och att ansökningarna inte hinner behandlas till mötet i 
juni där hanteringen måste vara klar till 14 maj). 
  
I detta korta tidsperspektiv är det på sin plats att uppmana till noggrann 
granskning av förfrågningsunderlaget och registreringsanvisningar eftersom 
detta är en helt ny ersättningsmodell.  
  
På sidan om vårdval Ryggkirurgi läggs alla dokument ut och det som för 
tillfället saknas är registreringsanvisningarna som vi planerar att lägga upp 
den 3:dje maj.  
 
 
 
 
 
 
 


