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Vårdgivare verksamma enligt lagen
om läkarvårdsersättning, eller lagen
om ersättning för fysioterapi

Meddelande avseende avgränsning av vårdgivare och vårdenhet, sammanhållen
journalföring och EK m.m.
Detta meddelande riktas till vårdgivare i Region Stockholm som är verksamma enligt lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) eller lagen (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi (LOF), den så kallade nationella taxan.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har uppmärksammats på att det finns brister och
felaktigheter i efterlevnad av bl. a. patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen
(2010:659) och regelverket för den Elektroniska katalogen (EK). Bristerna har samband med
anslutning till journalsystem och behörigheter i systemen, samt med användning av den
personliga kombikakod för remittering till medicinsk service som tilldelas läkare verksamma
enligt LOL. Syftet med detta informationsmeddelande är att uppmana till förbättring i
efterlevnad av samtliga aktuella regler.

Vårdgivare
Vårdgivare definieras i 1 kap. 3 § patientdatalagen som en ”Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen
har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).” En liktydig definition finns i 1 kap. 3 §
patientsäkerhetslagen. Begreppet avser alltså den som bedriver hälso- och sjukvård, oavsett
om verksamheten är privat eller offentligt finansierad. Vårdgivare verksamma enligt LOL och
LOF är de fysiska personer som har en personlig rätt till ersättning enligt lagstiftningen. De
är vårdgivare med eget ansvar över sin patientverksamhet och för efterlevnad av
patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, liksom övrig lagstiftning som berör den hälsooch sjukvård de bedriver. Vårdgivare som avser bedriva hälso- och sjukvård ska anmäla sin
verksamhet till IVO:s vårdgivarregister.

Vårdenhet
En vårdenhet tillhör en vårdgivare och beskrivs som den mottagning där den faktiska vården
bedrivs. Begreppet vårdenhet definieras inte i patientdatalagen, men förekommer i regler
gällande exempelvis spärrar för vårdgivare och elektronisk åtkomst i journalsystem.
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Det är vårdgivaren själv som fastställer vad en vårdenhet är utifrån förutsättningar i
verksamheten. En vårdenhet kan vara en organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och
sjukvård. Vårdenhetens namn ska stämma överens mellan samtliga system.

Patientdatalagen
Patientdatalagen tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och
sjukvården. En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som vårdgivaren utför (2 kap. 6 § patientdatalagen).
I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. Som huvudregel
råder sekretess mellan vårdgivare. Flera vårdgivare kan dock komma överens
om sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring styrs av 6 kap.
patientdatalagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). Sammanhållen
journalföring innebär att behörig personal hos en vårdgivare kan ta del av information om en
patient förutsatt att särskilda förutsättningar i 6 kap. 3 § är uppfyllda. Det är vårdgivarens
ansvar att se till att endast behörig personal inom vårdenheten, utöver ansvarig
läkare/fysioterapeut, tar del av dokumenterade uppgifter om en patient.

Elektroniska katalogen, EK
EK innehåller information om personer, organisatoriska enheter och funktioner som verkar
inom den regionsfinansierade verksamheten i Region Stockholm. Informationen i EK
används av många olika system och utgör ett viktigt underlag för exempelvis
behörighetsstyrning och sökfunktionen på interna och externa webbplatser. Det finns ett
regelverk för EK för att säkerställa krav i patientdatalagen, patientsäkerhetslagen, Ineras
HSA-policy och andra styrande dokument från Inera.

Brister och felaktigheter
I EK har enskilda vårdgivare, det vill säga enskilda personer med rätt till ersättning enligt
LOL eller LOF sammanblandats och förekommit under gemensamma, felaktiga vårdenheter.
Detta överensstämmer inte med EK:s regelverk. Det överensstämmer inte heller med
avtalsförhållandet med Region Stockholm. Endast vårdgivare med rätt till ersättning enligt
LOL eller LOF har ett avtalsförhållande med Region Stockholm. De vårdenheter som i flera
fall har upptäckts i EK har inte varit vårdgivare Region Stockholm har haft ett
avtalsförhållande med.
Vårdgivares verksamheter ska hållas isär och får inte sammanblandas. Varje vårdgivare
måste ha en egen anslutning till ett eventuellt journalsystem. Endast aktuell vårdgivare får ta
del av patientjournaler, röntgen-, lab-, och remissvar. Dessa uppgifter får enbart delas med
andra vårdgivare förutsatt att patienten har givit sitt medgivande.
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Rättningsarbete
Under 2019 påbörjades ett rättningsarbete i EK, som bestått i att bygga upp och korrigera
enheter för samtliga vårdgivare verksamma enligt LOL och LOF. Det innebär att enheter för
vårdgivare i EK avser den fysiska person som har rätt till ersättning enligt LOL/LOF. Det
innebär också att vårdenheter avser den fysiska mottagning som vårdgivaren bedriver sin
patientverksamhet vid. Namnet på vårdenheten skall överensstämma med det
mottagningsnamn som vårdgivaren debiterar besök på i ARV-portalen 2.
Samma mottagningsnamn skall anges i samtliga system, såsom ARV, EK, 1177.se samt i ett
eventuellt journalsystem. Mer information om detta finns på Vårdgivarguiden,
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/lagreglerade/ek-for-lol-lof/.

Frågor?
Vid frågor om EK eller ditt samverkansavtal med Region Stockholm, kontakta Enheten för
enskilda vårdgivare och avdelningsstöd: eva.hsf@sll.se.
Vid frågor gällande journalsystem och avtal relaterade till dessa, kontakta din support.
För mer information om gällande lagar och regler, se bland annat www.riksdagen.se,
www.socialstyrelsen.se, www.ivo.se och www.datainspektionen.se.

Region Stockholm
Box 6909
102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 01
E-post: registrator.hsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

