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§ 8 

Ersättning för digitala utomlänskontakter 
Diarienummer HS 2021-00125 

Beslut 
1. Vårdvalsberedningen ställer sig bakom intentionen att från och med  

2022-01-01 upphöra med att ersätta digitala utomlänskontakter enligt 
bifogat yrkande från Jonas Andersson (L). 

2. Ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att till den 14 april 2021 vidare utreda 
de juridiska, ekonomiska och andra förutsättningarna för att möjliggöra 
detta. 

3. Vårdvalsberedningen översänder information om detta inriktningsbeslut 
till övriga 20 regioner, Sveriges kommuner och regioner samt Regeringen 
(socialdepartementet). 

Sammanfattning av ärendet 
Under sammanträdet diskuterar vårdvalsberedningen ersättning för digitala 
utomlänskontakter. 

Västra Götalandsregionen ersätter, efter rekommendation från SKRs 
förbundsstyrelse 2019-06-14, digitala utomlänsbesök enligt särskild taxa och 
regelverk med krav på innehåll i tjänsterna. För Västra Götalandsregionen är 
prognosen för kostnaderna för den digitala utomlänsvården för 2021 upp emot 
150 miljoner kronor. 

Regionfullmäktige har i samband med beslut om krav- och kvalitetsböckerna för 
Vårdval Vårdcentral för 2021 beslutat att inför 2022 ”…göra en översyn av 
vårdcentralernas digitala tillgänglighet och deras kostnadsansvar för digitala 
besök i andra regioner.”. 

Yrkanden på sammanträdet 
Jonas Andersson (L) lämnar ett justerat yrkande efter inspel från 
vårdvalsberedningen (bilaga § 8): 

1. Vårdvalsberedningen ställer sig bakom intentionen att från och med  
2022-01-01 upphöra med att ersätta digitala utomlänskontakter enligt 
nedan. 

2. Ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att till den 14 april 2021vidare utreda 
de juridiska, ekonomiska och andra förutsättningarna för att möjliggöra 
detta. 

3. Vårdvalsberedningen översänder information om detta inriktningsbeslut 
till övriga 20 regioner, Sveriges kommuner och regioner samt Regeringen 
(socialdepartementet). 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Jonas Anderssons (L) yrkande och finner att 
vårdvalsberedningen bifaller detta. 

Skickas till 

• Kaarina Sundelin för genomförande av beslutspunkt 2 
• Marie Gustafsson 
• Sveriges regioner 
• Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
• Socialdepartementet  

  


