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Ersättningsmodell vid patientmedverkan
Ersättning vid patient- och närståendemedverkan bygger på skattepliktigt arvode och
reseersättning.
För att minska resor och skapa flexibilitet som inte ger längre eller flera möten bör ersättning
ges per timme. Det skapar möjlighet för kortare avstämningar. Administrationen av
ersättningen bör lösas genom att utbetalning sker månadsvis alternativt kvartalsvis efter att
uppdragstagaren (patient-/närståenderepresentant) har redovisat tid och kostnader för mötet.
Detta gör att administrationen inte ökar oavsett längd på och antal möten.

Grunder för ersättning
Ersättning betalas ut till person med erfarenhet som patient eller närstående när
programområde, samverkansgrupp eller arbetsgrupp kallar till uppdrag och efterfrågar
patients eller närståendes kunskap och erfarenhet i arbeten de bedriver.
Ersättningen bygger på hur uppdraget är beskrivet i överenskommelsen mellan representanten
för patient/närstående och den grupp som kallat till uppdrag i ett arbete. Överenskommelsen
ska innehålla en beskrivning av uppdraget för representanten, tidsåtgång, arvode,
informationsansvar samt att en jävsdeklaration upprättas för representanten.
Se mall för överenskommelse.
Ersättning betalas ut som skattepliktigt arvode till privatperson, dock ej till företag.

Ersättning
Ersättning utgår enligt fastställd uppdragsbeskrivning för arbetet som patient/närståenderepresentanten medverkar i. För medverkan i möten/aktiviteter utgår ersättning
med:




3,6 procent av prisbasbelopp för heldag (mer än fyra timmar inklusive eventuell
färdtid)
1,8 procent av prisbasbelopp för halvdag (mellan två till fyra timmar inklusive
eventuell färdtid)
alternativ för kortare insatser: 0,9 procent av prisbasbelopp för kortare insatser, (upp
till två timmar inklusive eventuell färdtid) eller 0,5 procent av prisbasbelopp/timme

Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, www.domän.se
__________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Senast reviderad:
2019-07-09
Ersättningsmodell vid patientmedverkan
Nationell samverkansgrupp (NSG) metoder för kunskapsstöd
Nationell arbetsgrupp för patientmedverkan
Johan Thor, ordförande NSG metoder för kunskapsstöd, johan.thor@sll.se
Kontaktperson: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se

Exempel, för 2019 motsvarar detta:




1 700 kronor för heldag
850 kronor för halvdag
425 kronor för kortare insatser alternativt 215 kronor/timme.

Med möten menas såväl fysiska möten som distansmöten via telefon eller video.
För ersättning av möte/aktivitet inkluderas i normalfallet även för- och efterarbete enligt
uppdragsbeskrivningen. Vid behov kan överenskommelse om extra ersättning för föroch/eller efterarbete göras.
Inkomstbortfall ersätts inte utöver ersättning enligt ovan.
Ersättning utgår inte vid allmänna öppna möten av informationskaraktär eller till anställd i en
patientorganisation där uppdraget ingår i tjänsten.
Vid samtidig ersättning från Försäkringskassan kontaktar patienten/den närstående
Försäkringskassans handläggare för aktuella regler.

Reseersättning
Reseersättning utgår. Resor ska bokas med god framhållning och i möjligaste mån ska billiga
och miljövänliga alternativ nyttjas. Bilersättning utbetalas enligt Skatteverkets regler.

Hantera ersättning i nationella grupper
Ersättning gällande nationella grupper – nationella programområden (NPO), nationella
samverkansgrupper (NSG) och nationella arbetsgrupper (NAG) – hanteras av den
sjukvårdsregion som är värd för NPO alternativt av SKL i fallet med NSG och deras NAG.
Sjukvårdsregionen med värdskap för NPO betalar eventuella resor, digital medverkan ska
dock eftersträvas.

Hantera ersättning i sjukvårdsregionala och regionala grupper
Ersättning för sjukvårdsregionala och regionala grupper så som sjukvårdsregionala
programområden (RPO) och sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG) hanteras av respektive
sjukvårdsregion och innefattas inte av denna ersättningsmodell.
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Räkneexempel
Räkneexemplet nedan är endast en schablon för att ge en uppfattning om vilka nivåer av
ersättning som det kan komma att bli. Det är inte baserat på det faktiska arbetet i en nationell
arbetsgrupp eftersom det kan komma att se väldigt olika ut. Det är ett exempel på arbete under
ett år i en arbetsgrupp där två patienter eller närstående medverkar. Arbetsgruppen beräknas
genomföra följande arbete som ska ersättas:





Fyra heldagar med fysiska möten (1 700 x 2 x 4 = 13 600)
Fyra halvdagar med fysiska möten (850 x 2 x 4 = 6 800)
Sex kortare avstämningar via video/telefon (425 x 2 x 6 = 5 100)
Arbetsgruppen har också avsatt extra tid i uppdragsbeskrivningen för inläsning och
bearbetning av texter med en heldag per patient/närstående (1 700 x 2 = 3400).

Total ersättning för medverkan av två patienter/närstående exklusive reseersättning, inklusive
arbetsgivaravgift*: 37 980 kronor/år.


En patient/närstående har behov av att få ersättning för resa till och från möten (resor
tur och retur 8 x 1000 = 8000).

Total ersättning två patienter/närstående inklusive reseersättning och arbetsgivaravgift*:
45 980 kronor/år.

* Arbetsgivaravgift för 2019 är 31,42 procent 2019, källa:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatt
eavdrag/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html
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