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1 BAKGRUND 
Regionfullmäktige beslutade den 22 november 2022 att införa avgiftsfri vaccination mot 

kikhosta för gravida. Detta gjordes genom en komplettering av Regionplan och budget 

(RPB) 2023–2025. Vårdstyrelsen har i uppdrag att genomföra beslutet vilket inkluderar att 

fastställa uppdrag, lämpliga utförare och ersättning. 

Detta tillägg i uppdrag reglerar möjligheten för vårdcentraler som deltar i Region Uppsalas 

LOV vårdcentral att delta i den avgiftsfria vaccinationen mot kikhosta för gravida. Kapitlen 

Avtal, Allmänna villkor och Uppföljning i förfrågningsunderlag för LOV vårdcentral gäller 

även för uppdraget att delta i den avgiftsfria vaccinationen mot kikhosta för gravida. 

Därmed ska den avgiftsfria vaccinationen mot kikhosta för gravida dokumenteras i 

Cosmic, se avsnitt 4.13 i gällande förfrågningsunderlag för huvuduppdraget. 

I detta tillägg i uppdrag redovisas kapitel Uppdrag och Ersättning som gäller specifikt för 

deltagande i den avgiftsfria vaccinationen mot kikhosta för gravida. 

Detta tillägg i uppdrag börjar gälla från och med 2023-01-01 och tills vidare. 

 

2 UPPDRAG 

2.1  Beskrivning av uppdrag 
Uppdraget omfattar avgiftsfri vaccination mot kikhosta för gravida kvinnor.  

2.2  Allmänna utgångspunkter 
Leverantören ska utföra vaccinationer i enlighet med gällande lagstiftning, kvalitetskrav, 

medicinsk praxis samt länets smittskyddsläkares riktlinjer och rekommendationer samt i 

enlighet med vad som gäller inom specialiteten avseende kvalitetskrav och medicinsk 

praxis. Leverantören ansvarar för att gällande konventioner, lagar, förordningar, 

föreskrifter och av Region Uppsala antagna policys, direktiv, strategier och rutiner som 

berör Avtalet följs. Leverantören ska anpassa uppdraget till utvecklingen inom området 

liksom till övergripande inriktningsbeslut som kan komma att tas inom Region Uppsala. 

 

Region Uppsala ansvarar för att tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera de 

vårdprogram, rutiner, riktlinjer och policys som hänvisas till i Avtalet. 

 

2.3  Målgruppen 
Leverantören säkerställer att personerna som vaccineras mot kikhosta tillhör målgruppen 

gravida kvinnor. 
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2.4  Mål och inriktning 
Verksamheten ska kännetecknas av god tillgänglighet, vård av hög kvalitet, effektivitet, 

kontinuitet, professionellt bemötande och trygghet samt bra service med korta 

väntetider och goda kontakter med samarbetspartners.  

Leverantören förväntas genom uppdraget bidra till en ökad tillgänglighet för länets 

invånare gällande vaccinationer mot kikhosta för uppdragets angivna målgrupper. 

2.5  Vårdtjänst 
Beslut och riktlinjer som fastställs av Region Uppsala, länets smittskyddsläkare, 

Akademiska sjukhusets sektion för vårdhygien, myndigheter samt regionala och 

nationella politiska organ om hur vaccinationen ska utföras. 

Leverantören förbinder sig att följa de riktlinjer för vaccination mot kikhosta som beslutas 

om av smittskyddsläkare i länet. Det inkluderar även val av vaccin för uppdraget. 

Leverantören förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens vid var tid gällande 

bestämmelser kring dokumentation av givet vaccin. Det kan exempelvis gälla 

dokumentation i nationella vaccinationsregistret (NVR). 

2.6  Undantag från uppdraget 
I uppdraget ingår ingen annan verksamhet än den som framgår av kapitel UPPDRAG. 

2.7  Bemanning och kompetens 
Leverantören ska ha personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget i 

enlighet med avtalet. All personal som ordinerar, bereder och vaccinerar ska ha adekvat 

utbildning och erfarenhet för verksamheten och uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd. Leverantören ska tillse att personalen får den kompetensutveckling som 

erfordras. 

2.7.1 Övrig vårdpersonal 
Övrig vårdpersonal ska inneha legitimation där så krävs. 

 

3 ERSÄTTNING 
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3.1 Ersättningsmodell 
Ersättning utgår till leverantören för varje vaccinerad person genom så kallad 

stickersättning. Stickersättningen är fastställd till 100 kronor per vaccination exklusive 

kostnad för vaccinet.  

Leverantören erhåller ersättning för vaccinkostnad. Ersättningen bestäms till det belopp 

som motsvarar Region Uppsalas upphandlade pris för vaccinet. Ersättningen för 

vaccinkostnad kan således komma att ändras utifrån förändringar i priser inom Region 

Uppsalas vaccinupphandling. Ersättningen för vaccinet gäller endast de vacciner som 

smittskyddsenheten rekommenderar avseende vaccination mot kikhosta.  

Leverantören får inte ta ut avgifter från de personer som inräknas gruppen gravida utöver 

den ersättning som erhålls från Region Uppsala. 

3.2  Utbetalning av ersättning 
Utbetalning av ersättning sker månatligen i efterskott utan anmodan från leverantören. 

Underlag för utbetalning tas fram av Region Uppsala utifrån Leverantörens registreringar 

av genomförda avgiftsfria vaccinationer mot kikhosta för gravida i journalsystemet 

Cosmic. 

3.3  Momskompensation 
Momskompensation till privata leverantörer ges med tre (3) procent på fakturaunderlaget, 

det vill säga på ersättningarna som betalas ut från Region Uppsala. 

3.4 Ersättning för tolk 
Leverantören ersätts för faktiska tolkkostnader. Faktisk tolkkostnad vidarefaktureras till 

Region Uppsala: 

Region Uppsala, FE 73, Box 6363, 751 35 UPPSALA 

På fakturan ska patientens personnummer samt skanningsreferens CK7131003 framgå. 

3.5 Utomlänspatienter och utomlänsvård 
Vaccination av patienter som är skrivna i andra regioner faktureras på samma sätt som för 

patienter skrivna i Region Uppsala.  

Region Uppsala fakturerar andra regioner och Försäkringskassan för utomlänspatienter 

och utländska patienter. Leverantörens faktureringsunderlag ska följa Riksavtalet för 

utomlänsvård med tillägg för de krav som ställs på Region Uppsala för att vidarefakturera 

vården där remiss id och åtgärdskod ska ingå. Om hemlandsting/-region eller 

Försäkringskassa inte godkänner fakturan från Region Uppsala på grund av att aktuella 
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avtal inte följs, drar Region Uppsala av berörd ersättning på nästa utbetalning av 

ersättningen. 

Besök av de patienter som betalar hela vårdkostnaden själva, till exempel medborgare 

utanför EU, berättigar inte till besöksersättning av Region Uppsala. 

3.6  Fakturering  
Ersättning utgår inte för vård som inte fakturerats inom sex (6) månader från det att den 

utförts. Dock ska faktura för vård utförd senast 31 december ett år vara Region Uppsala 

tillhanda senast den 31 mars året därpå för att ersättning ska utgå.  

Leverantören äger inte rätt att ta ut faktureringsavgift eller andra mellan parterna ej 

överenskomna avgifter eller pristillägg.  

Om Region Uppsala inte i tid erlägger ersättning till leverantören ska leverantören vara 

berättigad till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). 
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