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Anmälan av vidareutveckling av ersättningssystem för
ungdomsmottagningsverksamhet
Ärendet
Innevarande avtal för ungdomsmottagningarna i länet löper
t.o.m. 2008-12-31. Inför att nya avtal tecknas är det aktuellt att komplettera
uppdraget och ersättningsmodellen avseende det STI-förebyggande arbetet.
(STI=Sexually Transmitted Infections, Sexuellt överförbara sjukdomar)

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

lägga anmälan till handlingarna.

Förvaltningens synpunkter
Under 2008 infördes att kontaktspårning vid en positiv STI ska sträcka sig
tolv månader tillbaka från upptäckt. Baserat på erfarenheter från andra
landsting kompletteras uppdraget med att vårdgivaren även ska erbjuda
och kalla ungdomen till två återbesök efter avslutad behandling för en STI.
Det första återbesöket ska erbjudas en månad efter avslutad behandling och
det uppföljande återbesöket ska erbjudas sex månader efter avslutad
behandling.
Ersättningsmodellen för ungdomsmottagningarna fortsätter vara den av
Hälso- och Sjukvårdsnämnden beslutade (HSN 2007-05-29) där
mottagningar erhåller större fast del, en prestationsrelaterad del samt en
kvalitetsrelaterad del.
Den fasta ersättningen beräknas utifrån antalet ungdomar i åldern 12-22 år
som är boende i mottagningens upptagningsområde och bör utgöra ca 70
procent av den totala beräknade ersättningen.
Den prestationsrelaterade delen utgörs idag av ca 100 kronor per besök till
barnmorska och läkare. Besöksersättningen differentieras avseende
barnmorske- och läkarbesök. Vårdgivaren erhåller 100 kronor per
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barnmorskebesök men för läkarbesök höjs ersättningen till 200 kronor.
Detta för att besöksersättningarna ska utgöra en likvärdig andel av
vårdgivarens kostnad för besök till respektive personalkategori.
En ersättning för smittspårning införs där vårdgivaren erhåller 300 kronor
för utförd kontaktspårning vid upptäckt av en positiv STI.
En ersättning för tolkbesök införs också där vårdgivaren erhåller 300
kronor för besök där tolk medverkar.
En kvalitetsrelaterad ersättning införs och utgör tre procent av den totala
ersättningen där vårdgivaren erhåller en bonus om denne uppnår vissa
specificerade mål samt ett vite om vårdgivaren inte uppnår vissa
specificerade mål. En del av den kvalitetsrelaterade ersättningen kopplas
till vårdgivarens miljöarbete.
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