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Ersättningsmodell för patient- och
närståendemedverkan
Dnr 698-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Införa den ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan som
gäller för kunskapsstyrning på nationell och sjukvårdsregional nivå även
på lokal nivå inom Region Norrbotten.
2. Ny ersättningsmodell ska gälla från 2021-07-01.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser det som viktigt att samma ersättningsnivåer ska gälla
oavsett om patient- och brukarföreträdare deltar i utvecklingsarbete på nationell, sjukvårdsregional eller lokal nivå. Det leder till en jämlik möjlighet
för patienter och närstående att delta på lika villkor för användardriven vårdutveckling oavsett nivå eller vart i landet de bor.

Sammanfattning
Region Norrbotten konstaterar att patienter, närstående och medborgares
erfarenhet och kunskap utgör en viktig förutsättning för utformning av regionens alla verksamheter. En policy för patient-, närstående- och brukarmedverkan beslutades av regionfullmäktige 2020-02-12 och ersättning utgår
enligt fastställda nivåer.
Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat om en nationell
ersättningsmodell vid patient- och närståendemedverkan som förslås gälla
såväl nationellt som på sjukvårdsregional nivå. Förbundsdirektionen för
Norra sjukvårdsregionförbundet har beslutat att samma ersättningsnivåer ska
gälla även för sjukvårdsregional nivå. Regionfullmäktige i Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland förväntas
anta rekommenderade ersättningsnivåer på sammanträde i juni 2021.
För Region Norrbotten skulle förslaget innebära en ökad ersättning från 900
kr till 1714 kr per heldag och från 450 till 857 per halvdag. För kortare insatser skulle ersättningen minska från 450 kr till 428 kr.

Ärendet
De senaste åren har betydelsen av patient-, närstående- och medborgarmedverkan förstärkts och därmed har dessa frågor fått större utrymme. Patienter,
närstående och medborgares personliga erfarenhet och önskemål ses som en
kunskapskälla där de innehar rollen som medskapare i Region Norrbotten.
Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 med detta som utgångspunkt att
anta en policy för patient-, närstående- och brukarmedverkan.
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Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning har i Överenskommelse med
patient och närståendeföreträdare inom ramen för nationell kunskapsstyrning (Dnr 022/20) beslutat om ersättningsmodell vid patient- och närståendemedverkan. Beslutet avser de nationella programområdena (NPO) som
respektive sjukvårdsregion är värd för vilket för norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) innebär endokrina sjukdomar och levnadsvanor.
Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet beslutade 2020-0602 att tillämpa den nationella överenskommelsens principer och ersättningsnivåer för patient- och närståendeföreträdare på den sjukvårdsregionala nivån. Beslut väntas i samtliga regioner inom NRF i juni 2021.
Ersättningsmodell
I den nationella ersättningsmodellen utgår ersättning 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)
 0,9 procent av prisbasbelopp för kortare insatser, (upp till två timmar
inklusive eventuell färdtid) eller 0,5 procent av prisbasbelopp/timme
Reseersättning
 Reseersättning utgår. Resor ska bokas med god framhållning och i möjligaste mån ska billiga och miljövänliga alternativ nyttjas. Bilersättning
utbetalas enligt Skatteverkets regler.
Region Norrbotten erbjuder redan idag arvode och reseersättning till patienter, närstående och medborgare som bjuds in av verksamheten för att delta i
förbättringsarbeten på verksamhets- eller systemnivå. I nedanstående tabell
framgår skillnader i ersättningsnivåer mellan regionen och den föreslagna
nationellt beslutade ersättningsmodellen.
Arvodesnivåer patient- och närståendemedverkan 2021
Arvodesnivåer*

Region Norrbotten

Nationell ersättningsmodell

Heldag

900 kr

1714 kr

Halvdag

450 kr

857 kr

Kortare insatser

450 kr

428 kr

* Gäller såväl fysiska möten som distansmöten via telefon eller video

För Region Norrbotten skulle förslaget innebära en ökad ersättning för heldag med 814 kr, halvdag med 407 kronor och en minskning för kortare insatser med – 22 kr.
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Överenskommelse med patient och närståendeföreträdare inom ramen för
nationell kunskapsstyrning.
Policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschefer
Avdelningsdirektörer
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