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Datum 2018-12-11
Diarienummer HS 2018-01078

Information om ny faktureringsrutin för
utskrivningsklara patienter
Från och med 2018-09-25 gäller en ny överenskommelse om betalningsansvar för
utskrivningsklara patienter.
Ersättningsmodellen i den nya överenskommelsen medför att rutinen för
fakturering måste ändras. Därför utvecklar vi nu en beräkningsmodul kopplad till
SAMSA som kommer att generera ett underlag till en samlad faktura per kommun
och månad. Den första faktureringen kommer att ske i samband med årsskiftet
2018 och avser då tiden 2018 09 25 – 2018 09 30, 2018 10 01 – 2018 10 31 samt
2018 11 01 – 2018 11 30. Den löpande faktureringen kommer sedan att ske
månadsvis rund den 25:e i månaden efter att ärendet avslutats i SAMSA.
Fakturaunderlag är sorterat på ersättningsmodellens tre delar. Av
fakturaunderlaget framgår följande uppgifter:
 Ärendenummer i SAMSA
 Vårdande sjukhus och enhet
 Antal betalningsgrundande dagar
 Antal betalningsdagar
 Belopp att fakturera
Rätt uppgifter i SAMSA innan fakturering
En stor del av faktureringen kommer att baseras på ett medelvärde. Beräkningen
förutsätter att ärendena är rätt registrerade i SAMSA. Det är därför viktigt att Ni
löpande kontrollerar ärendena och begär rättningar om Ni upptäcker fel. En sådan
begäran ska ha kommit sjukhuset tillhanda senast den 12:e i efterföljande månad,
för att hinna åtgärdas innan beräkningen görs i SAMSA. Det avser
slutenvårdsärenden på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Ni kontaktar enhet
Vårdövergång i Samverkan (ViS) 033-616 52 83.
Den 20:e i varje månad kommer de avslutade ärendena från föregående månad att
frysas för ändringar och därefter görs beräkningen av medelvärde per kommun
samt fakturering.
Rättning av faktura
Av fakturan framgår till vilket sjukhus som ni vänder Er till vid fel på fakturan.
Fakturan skrivs av Regionservice och ett enskilt sjukhus eller avdelning har inte
möjlighet att rätta eller göra ändringar i fakturan. Kontaktenheten kommer i sin
tur att vända sig till respektive enhet för avstämning och rättning i SAMSA.
Möjligheten att göra om beräkningarna i SAMSA beräkningsmodul är begränsade
och det är därför viktigt att uppgifterna rättas innan ärendena fryses i SAMSA.
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