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Beställning Vårdval primärvård 2023 
Dnr 01055-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Beställning Vårdval Primärvård 2023 godkänns enligt bilagt förslag. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa uppföljningsplanen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Beställning Vårdval primärvård 2023 

Bilaga 2: Sammanställning av förändringar i Beställning Vårdval primärvård 

2023 

Bilaga 3: Ersättning Vårdval primärvård 2023   

Sammanfattning 
Vårdval i primärvård infördes i Norrbotten 2010 i enlighet med lagen om 

valfrihetssystem (LOV 2008:962). Beställningen av Vårdval primärvård 

fastställs årligen av regionstyrelsen. Beställningen reglerar de krav som ställs 

på leverantörer av primärvård samt beskriver uppdraget och den ekonomiska 

ersättningen.  

I beställningen för 2023 har justeringar gjorts för att innehållet ska vara sam-

stämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Förändringar i 

Beställning Vårdval 2023 redovisas i Bilaga 2. Inom några områden har till-

lägg och förtydliganden gjorts. En årlig uppräkning av vårdvalsersättningen 

har också gjorts. Ändringar i vårdvalsersättningen finns redovisat i styrelseä-

rendet. 

Ärendet 
I Bilaga 1 Beställning Vårdval primärvård 2023 samt Bilaga 2 Ersättning 

Vårdval primärvård 2023 är ny text markerad med gult och borttagen text 

överstruken. Tillägg och förtydliganden i beställningen redovisas i Bilaga 3 

Sammanställning av förändringar i Beställning Vårdval Primärvård 2023. 

Nedan redovisas de förändringar som gjorts i Ersättning Vårdval 2023. 

Förändringar vårdvalsersättning 

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige beviljats en ekonomisk ram på 

9 279,4 mnkr. Av dessa fördelas 1 399,1 mnkr för vårdval primärvård. 

Ersättningen för vårdpeng är uppräknad med 5,4 procent jämfört med 2022. 

Ersättningen för läkemedel är uppräknad med 5 procent. Övriga uppräk-

ningar framgår enligt Tabell 1. 
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Tabell 1. Ersättningsmodell 2023 (i miljoner kr) 

Tabell 1. Ersättningsmodell 2023 (i miljoner kr)  

 Totalbelopp 

(helår 2023) 

Fördel-

ning 

Förändring  

jämfört med 

2022  

Vårdpeng     

   varav Vårdpeng enligt ålder 549,6 65 % +38,2 

 

   varav Vårdpeng enligt ACG 214,4 25 % +14,8 

 

   varav Vårdpeng enligt CNI

      

85,8 10 % +5,9 

Summa vårdpeng 849,8 100 % +58,9 

Läkemedelspeng 302,1  +14,2 

Mål- och prestationsbaserad er-

sättning 

13,2  +0,7 

Hälsosamtal för 40-, 50-, 60- 

åringar 

5,1  +0,3 

Litenhets- och avståndsersätt-

ning 

42,4  +2,2 

Kompensation för avgiftsfria 

besök 

76,2  0 

 

Filialer och servicepunkter 22,4  +12 

Summa vårdval 1 311,3  +88,3 

 

Mål- och prestationsbaserad ersättning 

 Prestationsersättning för tobaksavvänjning samt uppföljning av fysisk 

aktivitet på recept är oförändrad jämfört med 2022. 

 Prestationsersättning för att förbättra levnadsvanearbetet hos riskgrupper 

för hjärt- kärlsjukdom och psykisk ohälsa är oförändrad jämfört med 

2022.  

 Prestationsersättning för hälsosamtal är oförändrad jämfört med 2022.  

 

Litenhets- och avståndsersättning 

Ersätts enligt samma princip som 2022. 

Filialer och servicepunkter 

Ersättningen för beslutade filialer och servicepunkter har ökat jämfört med 

2022.  
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Ersättning för ST-läkare 

Det pågår en utredning gällande finansiering av ST-läkare i allmänmedicin 

som kommer att innebära förändringar av ersättningssystemet för 2023. 

Anvisning merkostnad vårdmoms 2023 

Det tillfälliga statsbidraget mellan 2019-2022 finns ej kvar 2023. 

Jämställdhetsperspektiv 

I genomförandet av Beställning Vårdval primärvård 2023 ska jämställdhets-

perspektivet beaktas i enlighet med de föreskrifter som ges i beställningen.  

Barnrättsperspektiv 

I genomförandet av Beställning Vårdval primärvård 2023 ska barnrättsper-

spektivet beaktas i enlighet med de föreskrifter som ges i beställningen.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

Divisionschef Nära 
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