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Bilaga 4 Vårdval Halland specialiserad öppen 
hälso- och sjukvård
Budget och kostnadstak i Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård 2021 
bereds och beslutas tillsammans med Mål & budget 2021.

Avtalsvillkor och beskrivning av den ekonomiska ersättningsmodellen återfinns i
uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppen 
hälso- och sjukvård.

Sammanfattning
För varje specialitet inom Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård 
specificeras ett kostnadstak. Kostnadstaket utgör en gemensam maximal ersättningsnivå för 
samtliga godkända och verksamma leverantörer inom samma specialitet, inkluderande både 
egenregiverksamhet och privata leverantörer. Samtliga leverantörer konkurrerar om 
patienter och ersättningen inom denna givna nivå. Kostnadstaket fördelas ut per månad 
enligt förväntad produktionsfördelning till ett kostnadstak per månad.

Kostnadstaket bygger på total produktion av vård till halländska patienter och en viss nivå 
av patienter från andra län inom respektive specialitet. Om andelen
utomlänspatienter överstiger budgeterad andel utomlänspatienter, som är grunden i 
kostnadstaket, så kan kostnadstaket justeras uppåt genom månadsvis buffertjustering.

Årliga förändringar
 Budget räknas upp med fastställd volymuppräkning (2% 2021)
 Budget inklusive kostnadstak beräknas utifrån föregående års beslutade nivå och 

uppräkning med landstingsprisindex (LPIK) 1samt eventuella förändringar i 
ersättningsnivå, modell och åtagande.

 Budget minskas med fastställt effektiviseringskrav (1% 2021)
 ST-läkarersättningen för vårdvalets två ST-läkartjänster följer beslutad modell och 

lönekostnad2 för ST-läkare

1 LPIK Exkl. läkemedel

2 Beräknad lönenivå inkl. arbetsgivaravgifter

mailto:regionen@regionhalland.se


2 (2)

Följande förändringar av ersättningsnivån har gjorts inför 2021

 Riskdelning Vårdval Hud och Vårdval Psykiatri
o Till 2021 återinförs riskdelning där finansiär och utförare delar på risken för 

överproduktion(produktion över månadens kostnadstak inkl. eventuell 
buffert). Riskdelning till 2021 sätts till 50% / 50% mellan finansiär och 
utförare.

 Vårdval Hud
o Uppräkning för årlig volymökning 2%
o Uppräkning med LPIK
o Effektivisering -1%

Vårdval Hud  
Kostnadstak 2020          31 448 kr 
Volymuppräkning              629 kr 
Indexuppräkning              723 kr 
Effektivisering -            328 kr 

  
Kostnadstak 2021        32 472 kr 

Utöver kostnadstak finns även budget (1 512 tkr) för två stycken ST-läkare i vårdval Hud.

 Vårdval Psykiatri
o Uppräkning för årlig volymökning 2%
o Uppräkning med LPIK
o Effektivisering -1%

Vårdval Psykiatri  
Kostnadstak 2020     50 810 kr 
Volymuppräkning      1 016 kr 
Indexuppräkning      1 169 kr 
Effektivisering -       530 kr 

  
Kostnadstak 2021   52 465 kr 


