ÄNDRINGSLOGG FÖR SPECIFIKATION GÄLLANDE FINANSIELL SAMVERKAN
Gäller enbart förändring av textmassa. Uppdatering av länkar förtecknas enbart i ändringsloggen på
webbplatsen.
Datum

Beslutad av

Rubrik

Ursprunglig text

Ny text/ändring

171220

Ledningsrådet
för hjälpmedel
171213
Regiondirektörens
verkställighetsbeslut
171218
Ledningsrådet
för hjälpmedel
180208

Prisjustering

-

Ärendeprocess prisjustering (länk till
Alfresco)

Prissättning

Tjänstepriset 553 kr/tim

Tjänstepriset 564 kr/tim

Produkter
med
funktionshyra

Nya hjälpmedel får en 10 %
högre funktionshyra och äldre
hjälpmedel får motsvarande lägre
funktionshyra, vilket innebär 20
% skillnad mellan nytt och
begagnat sortiment.

Köpprodukter

Text om garantitid saknas.

Hjälpmedel som
Hjälpmedelscentralen köper inom
gällande upphandlingsavtal får en
10 % högre funktionshyra och
hjälpmedel som köpts in enligt
tidigare upphandlingsavtal får
motsvarande lägre funktionshyra,
vilket innebär 20 % skillnad.
Två års garanti ska gälla för
köphjälpmedel. Tiden räknas från
leveransdag till den dag som
vårdgivare gör anmälan om
ersättningskrav enligt garanti.

Tjänster

Tjänster som inte ingår i
funktionshyra debiteras med 564
kr per timma. Enbart aktiv tid

180102

180212

Tjänster som inte ingår i
funktionshyra debiteras med 564 kr
per timma. Enbart aktiv tid
debiteras, d.v.s. inte restid eller

debiteras, d.v.s. inte restid eller
dylikt.

Akut leverans

Debiteras med 600 kr per tillfälle.

dylikt. Debitering sker utifrån
registrerade påbörjade 15 minintervaller, d.v.s. 0,25 av en hel
timma. Minsta tid att debitera är en
kvart.
Debiteras med 600 kr per order.

(Vilket inte IT-stödet medger)
Prissättning

Text om justeringspott saknas.

Justeringspott
I kalkylmodellen finns kolumn för att
hantera justeringspott. Det
procentuella påslaget i denna kolumn
kan variera beroende på hur stort
det balanserade resultatet är för
samarbetsavtalet.
Exempel: Samarbetsavtalet redovisar
år 1 ett positivt resultat med 1 % till
ca 4,5 milj. Ledningsrådet beslutar
att Hjälpmedelscentralens vinst år 1
överförs till år 2. Det procentuella
påslaget i kalkylmodellen blir 0 % år
2. År 2 redovisar ett 0 resultat
inklusive vinsten från år 1. Det
procentuella påslaget i
kalkylmodellen år 3 justeras till 1 %.
Överskott/underskott vid årsbokslut
över 1 % (ca 4,5 milj.) ska fördelas
utifrån respektive vårdgivares
kostnadsandel av den summerade
kostnaden.

180528
(Priset har
gällt sedan
170101)

Ledningsrådet
för hjälpmedel
161216

Buffertförråd

Nivå
Kostnadsindex
Stort
100 001 Mellan
50 000 - 100 000
Litet
12 001 - 50 000
Mini
0 -12 000
Administration Enbart kundvärde

180701

Regiondirektörens
verkställighetsbeslut
180625
Regiondirektörens
verkställighetsbeslut
190109

Akut leverans

Debiteras med 600 kr per order.

Debiteras med 642 kr per order.

Tjänster

564 kr per timme

581 kr per timme

Avgifter

Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras 1000 kr
vid återbud…

Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras 1030 kr vid
återbud…

Bomkörning
Den beställande enheten
debiteras 600 kr per tillfälle

Bomkörning
Den beställande enheten debiteras
618 kr per tillfälle

Buffertförråd

Nivå
Kostnadsindex
Stort
100 001 Mellan
50 000 - 100 000
Litet
12 001 - 50 000
Mini
0 -12 000
Administration Enbart kundvärde

Nivå
Kostnadsindex
Stort
100 001 Mellan
50 000 -100 000
Litet
12 001 - 50 000
Mini
0 -12 000
Administration Enbart kundvärde

Tjänster

Enbart aktiv tid debiteras, d.v.s.
inte restid eller dylikt.

Enbart aktiv tid debiteras, d.v.s. inte
restid eller dylikt, förutom vid
jourreparation.

Jourreparation på säng, lyft,
luftfylld madrass, manuell rullstol
för självständig förflyttning samt
elrullstol för inomhusbruk.
Debiteras 581*2,8=1626
kr/timma, under storhelg

Jourreparation på säng, lyft,
luftfylld madrass, manuell rullstol för
självständig förflyttning samt
elrullstol för inomhusbruk.
Debiteras 581*2,8=1626 kr/timma,
under storhelg debiteras

190110

190204

Ledningsrådet
för hjälpmedel
171213

Månadskostnad
11 000:7 750:3 000:1 250:500:-

Månadskostnad
9 350:6 588:2 550:1 063:425:-

Nivå
Kostnadsindex
Stort
100 001 Mellan
50 000 - 100 000
Litet
12 001 - 50 000
Mini
0 -12 000
Administration Enbart kundvärde

Månadskostnad
9 350:6 588:2 550:1 063:425:-

Månadskostnad
9 397:6 620:2 563:1 068:427:-

debiteras 581*3,1=1800
kr/timma. (Kommentar:
Ledningsrådets beslut om restid
vid jourreparation framgår inte)

581*3,1=1800 kr/timma. Timpriset
för jour omfattar hela arbetstiden för
ärendet inklusive resa från närmaste
hjälpmedelscentral till brukaren tur
och retur.
Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras 1000 kr vid
återbud… (Kommentar: återgång till
tidigare avgift för att harmoniera
med andra utbildningar)

190705

Regiondirektörens
verkställighetsbeslut
190704

Avgifter

Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras 1030 kr
vid återbud…

200116

Regiondirektörens
verkställighetsbeslut
200113

Tjänster

581 kr per timme
Tjänster som utförs akut: 1162 kr/tim
Tjänster jour: 1626 kr/tim
Tjänster jour storhelg: 1800 kr/tim

Normal arbetstid: 598 kr per timme
Tjänster som utförs akut: 1197 kr/tim
Tjänster jour: 1675 kr/tim
Tjänster jour storhelg: 1854 kr/tim

Avgifter

Ekonomigrupp
hjälpmedel
201216

Ekonomisk
uppföljning

Akutavgift: 642 kr/st
Bomkörningsavgift: 618 kr/st
Delårsrapport april och september.

Akutavgift: 661 kr/st
Bomkörningsavgift: 637 kr/st
Delårsrapport april och september utgår.
(samma information finns i
månadsrapporterna.)
Kontroll självkostnad, underlag för
prisjustering april och september. (På grund
av förändrad budgetprocess i VGR)

201218

Kontroll självkostnad, underlag för
prisjustering april och oktober.
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