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Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2021-0998
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2023-01-11
Sjukhus- och LOU-avtal
Gunilla Berg

Hälso- och 
sjukvårdsnämnden

Justering av ersättning för tilläggsuppdrag i vårdval 
förlossning

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås justering av ersättning för tilläggsuppdragen 
Sammanhållen vårdkedja under graviditet, förlossning och eftervård samt 
Hemförlossning inom ramen för vårdval Förlossning från och med den 1 
januari 2023. Justeringen innebär att nuvarande ersättning i 
tilläggsuppdragen Sammanhållen vårdkedja och Hemförlossning höjs.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Ersättningen för tilläggsuppdraget Sammanhållen vårdkedja höjs 
från 7 400 kr till 14 200 kr per förlossning. 

2. Ersättningen för tilläggsuppdraget Hemförlossning höjs från 27 624 
kr till 28 614 kr per förlossning.

3. De nya ersättningarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 
2023.

 

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Förlossningsvården i regionen bedrivs på sex enheter. Verksamheterna 
bedrivs inom ramen för ett vårdvalsavtal. I vårdvalet finns ett basuppdrag 
och tre tilläggsuppdrag som är Utökat förlossningsuppdrag, 



2 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2021-0998
2023-01-11

Hemförlossning och Sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning 
och eftervård.

Tilläggsuppdraget för Sammanhållen vårdkedja inom graviditet, 
förlossning och eftervård (Benämns fortsättningsvis som enbart 
Sammanhållen vårdkedja) infördes efter beslut i avtalsutskottet i juni 2022.  
Sammanhållen vårdkedja är ett tilläggsuppdrag som i grunden baseras på 
Karolinska Huddinges projekt ”Min barnmorska”. I nuläget har en ansökan 
inkommit om att bedriva verksamhet inom ramen för tilläggsuppdraget. 
Förvaltningen har fått information om att ytterligare verksamheter planerar 
att ansöka.

Vårdgivarna ska inom tilläggsuppdraget erbjuda en sammanhållen 
vårdkedja med hjälp av ett team av barnmorskor som följer den gravida. 
Samtliga vårdgivare som är godkända för basuppdraget inom vårdval 
Förlossning kan ansöka om tilläggsuppdraget.

Tilläggsuppdraget Hemförlossning infördes den 1 februari 2019. I nuläget 
finns en vårdgivare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Ersättningsmodell för tilläggsuppdragen
 
Tilläggsuppdraget Sammanhållen vårdkedja ersätts enligt nedan; 

• Graviditetsövervakning och eftervård ersätts i enlighet med 
ersättningsmodellen i vårdval Barnmorskemottagning. Modellen 
består av dels periodersättning (tre perioder), dels besöksersättning.

• Förlossningsvården ersätts i enlighet med ersättningsmodellen för 
vårdval Förlossning.

Utöver dessa ersättningar finns en ersättning om 7 400 kronor per gravid, i 
syfte att kompensera för merkostnader relaterade till vårdformen. 
Merkostnader uppstår bland annat till följd av högre bemanningskostnader 
avseende beredskapstid samt för transport och utrustning som krävs för att 
möjliggöra hembesök. 

Tilläggsuppdraget Hemförlossning ersätts med en episodersättning om 
27 624 kronor per förlossning.

Förvaltningens förslag
I Budget för region Stockholm för år 2023 uppdras hälso- och 
sjukvårdsnämnden att under 2023 utöka ersättningen till vårdval 
Förlossning med tio miljoner kronor för att stärka arbetet med Min 
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barnmorska samt att öka ersättningen för tilläggsuppdraget 
Hemförlossningar. För att verkställa budgetuppdraget föreslår 
förvaltningen att ersättningen för tilläggsuppdraget Sammanhållen 
vårdkedja höjs från 7 400 kr till 14 200 kr per förlossning. 

Förvaltningen föreslår också att ersättningen för tilläggsuppdraget 
Hemförlossning höjs från 27 624 kr till 28 614 kr per förlossning. 
Ersättningen per förlossning i tilläggsuppdraget kommer därmed att 
harmoniera med ersättningen för normal vaginal förlossning i 
basuppdraget för vårdval Förlossning. 

Ersättningshöjningarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2023.

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av att höja ersättningen för 
tilläggsuppdragen beror på hur många vårdgivare som kommer att ansöka 
om uppdragen och hur många förlossningar som genomförs inom ramen 
för respektive vårdform. Förvaltningen bedömer att de utökade 
ersättningarna medför cirka 10 miljoner i ökade kostnader. Kostnaderna 
finansieras inom ram.

Konsekvenser för patientsäkerhet 
Höjning av ersättning bedöms inte innebära några konsekvenser för 
patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård 
Förslaget bedöms kunna bidra till en ökad jämlik och jämställd vård då 
ersättningshöjningen bedöms leda till att fler gravida erbjuds vårdformen 
Sammanhållen vårdkedja. Förvaltningen har i samband med beslut om 
tilläggsuppdraget föreslagit en definierad målgrupp som ges tillgång till 
vårdformen. Vägledande för hur målgruppen formulerats har varit hälso- 
och sjukvårdslagen som föreskriver att den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Miljökonsekvenser 
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för miljön.

Administrativa konsekvenser 
Förslaget bedöms inte medföra några administrativa konsekvenser.
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Anders Ahlsson                                                           
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Eva Bring
Tf. Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Anders Ahlsson, 2023-01-11
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