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Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora
utmaningar under den kommande perioden med ökande kostnader och en
åldrande befolkning. En långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling är
förutsättningen för att Stockholms läns landsting ska kunna genomföra
bland annat de digitala satsningar som på bästa sätt ska ge invånarna god
hälso- och sjukvård.

Bakgrund och syfte
Utifrån SLL Mål och budget 2018, LS 2017-0452, ska Stockholms läns
landsting aktivt arbeta med att förbättrad effektivitet och inom givna
ekonomiska ramar leverera uppdrag till hälso- och sjukvårdens utförare.
Nya arbetssätt och metoder inom både administration och verksamhet
måste skapas och processer måste bli smartare så att landstingets invånare
får bästa möjliga samhällsservice. En viktig del i arbetet är att upptäcka och
stödja innovativa insatser som bidrar till genomförandet av ett effektivare
landsting.
Vägen mellan forskning och klinisk tillämpning måste gå fortare för att nå
säker och kostnadseffektiv vård. Vägen dit är att implementera nya
metoder, processer, tekniker och affärsmodeller tillsammans med
näringslivet men det krävs att det finns fungerande former för
innovationspartnerskap som kan utveckla relevanta behandlings-metoder.
Därför gör nu Stockholms läns landsting en tydlig prioritering och utlyser
projektmedel för att utveckla, anpassa och applicera en prestationsbaserad
betalningsmodell för hälso- och sjukvården. Projektet ska genomföras
tillsammans med konkurrens-utsatt näringslivspartner.
Syftet med utlysningen är att åstadkomma en fungerande modell som gör
nytta i vården. Betalningsmodellen ska vara generisk och kunna utvecklas,
anpassas och appliceras inom samtliga vårdområden i Stockholm läns
landsting
Med prestationsbaserad betalningsmodell avses här en modell där
ersättning utgår till en näringslivspart då på förhand överenskomna
kvalitet och/eller kostnadsvinster uppnås i ett projekt. Parterna ska på
förhand komma överens om nivåer som ska uppnås, och därtill hörande
ersättningsnivåer som utbetalas, samt på vilken tidshorisont detta sker.

Möjliga inriktningar på ansökan
De utlysta projektmedlen ska användas till att genomföra och dokumentera
projekt som leder till realiserade och mätbara vinster i kostnad och kvalitet
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för patienten, dvs det är syftet med de nya ersättningssystemen, att
betalningsmodellerna används så att patientnytta kostnadseffektivitet och
ersättning till företag ligger i linje med varandra och samverkar
Slutmålet är en beprövad och pragmatisk betalningsmodell som kan
användas som ett nytt ersättningssystem inom vården på ett sätt som är
rättvist och lönsamt för inblandade parter. Nyttobetonade och sakliga
riktlinjer ska dokumenteras i projektet för att kunna användas i större skala
och spridas, inom både upphandlad egenägd vård och vård i privat regi.
Syftet med att skapa nya betalningsmodeller är att öka patientnyttan och ge
möjligheter för risk- och ersättningsdelning med näringslivs-partner.
Mätbara projektmål kan vara;
⋅ att utveckla kostnadsparametrar KPP (Kostnad Per Patient),
⋅ test av modeller
⋅ en tydlig kvalitetsökning via kvalitetsregisterstrukturen och med nya
kvalitetskällor som exempelvis digitala styrkort.
Den totala utlysningen av projektmedel uppgår till 1 miljon kronor för
perioden 1/1 - 31/12 2019.
Projektmedel kan beviljas ett år, under 2019 och upp till 500 tkr kronor per
projekt och år. Notera att även lägre belopp kan utdelas. Möjlighet till
fortsättningsansökan kommer att finnas för 2020

Gör din ansökan i ansökningssystemet på webben:
https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp
Ansökningsperioden för utlysningen ”Nya betalningsmodeller för hälsooch sjukvården” 11 oktober och sista ansökningsdag är 27 november
2018 klockan 18.00.
Beslut tillkännages direkt till de sökande samt anslås på
forskningsstod.vmi.se

För vad kan du söka?
Utlysningen ”Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården”
ger stöd inom aktiviteter som ska leda till en prestationsbaserad
betalningsmodell för vården och näringslivet i samverkan, modellen ska
syfta till att konkurrensutsatt näringslivspartner får ersättning enligt
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godtagbara normer. Modellen ska vara generisk och den ska kunna
utvecklas, anpassas och appliceras inom samtliga vårdområden i Stockholm
läns landsting.
För att ett projektförslag ska beaktas måste kopplingen till
landstingsverksamhet vara tydlig. Det innebär att även anställda vid SLLfinansierad verksamhet ska kunna frigöra tillräckligt med arbetstid för att
projektet ska få en tydlig förankring i hälso- och sjukvården.
Dispositionstiden för beviljade projektmedel för respektive år är
kalenderåret 2019.
Vad är prestationsbaserad betalningsmodell?
En prestationsbaserad betalningsmodell är en betalningsmodell som,
utifrån fastställda parametrar, tilldelar ersättning endast då genomförda
åtgärder påvisat avtalad effekt- och nyttorealisering. Modellens
fundamentala princip bygger på extern parts incitament att utifrån
verksamhets expertis bidra till att optimera samhällsnytta.
Med prestationsbaserad betalningsmodell avses här en modell där
ersättning utgår till en näringslivspart då på förhand överenskomna
kvalitet och/eller kostnadsvinster uppnås i ett projekt. Parterna ska
sålunda på förhand komma överens om nivåer som ska uppnås, och
därtill hörande ersättningsnivåer som utbetalas, samt på vilken
tidshorisont detta sker.

Vem kan söka?
•

Vårdgivare och vårdorganisation inom Stockholms läns landsting med
organisatoriska förutsättningar att genomföra projektet och som har ett
samarbete med en näringslivspart. Ansökan sker gemensamt från båda
parterna, med huvudsökande enligt nedan.

I varje ansökan ska två ledare identifieras, ordförande och
vice ordförande.
•

Ordförande (huvudsökande) ska vara anställd i klinisk
verksamhet och kliniskt verksam inom landstingsfinansierad
hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Det innebär
anställning inom Stockholms läns landsting eller hos en vårdgivare med
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•

avtal med Stockholms läns landsting. Ordförande (huvudsökande) ska
vara verksamhetschef eller motsvarande (FOC/POC).
Anställningen ska omfatta minst 50 procent vilket i ansökan styrks.
Vice ordförande (medsökande) är den juridiska part som tillsammans
med ordförande svarar för planering och genomförande av projektet.

När kan du söka?
•
•
•

Ansökan för 2018 är öppen mellan 11 oktober- 27 november 2018
Beslut om tilldelning beräknas vara klart senast 20 december 2018
Utlysningen ”Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården”
publiceras på LSF intranät för forskning och innovation, SLL
forskningsstöd 1, övriga verksamheters intranät och på sllinnovation.se,
där finns även information om ansökningsförfarandet.

Vilka grundförutsättningar ska vara uppfyllda för att medel
för 2019 ska kunna beviljas?
•
•
•
•
•
•
•

Tecknat samarbetsavtal med extern part som sträcker sig under hela
utlysningsperioden fram till 2020.
Ange och beskriv ett vårdflöde, det ska vara väl avgränsat utifrån
definierade diagnoskoder.
Utifrån angivet vårdflöde redovisa en förteckning av relevanta
kvalitetskällor för kvalitetsmått som ska vara applicerbara på
pilotprojektet i modellen.
En del av projektet ska vara att detaljerat definiera ett pilotprojekt
Utarbetad projektstyrmodell ska redovisas
Det ska finnas en tydlig klinisk nytta och/eller nytta för invånare och
bidra till ökad användarvänlighet.
Projektet ska uppvisa en plan för att implementering och/eller
spridning av resultaten till övriga vårdgivare i Stockholms läns
landsting.

Bedömning och prioritering av ansökningar
•
•
•

•
•

1

Projektets frågeställning
Vetenskaplig kvalitet och metod
Förutsättningar för projektets genomförande (inkl. kompetens)
Relevans och nytta i vårdverksamhet
Mervärde i form av nytänkande, innovation, ökad samverkan, inklusive
samverkan med industri, samt långsiktighet i planeringen och framtida
medfinansiering

https://forskningsstod.vmi.se
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Ansökningarna bedöms och prioriteras av en sammansatt
prioriteringsgrupp (beslutsgrupp) bestående av ordförande och
sakkunniga ledamöter med ämneskompetens. Information om
prioriteringsgruppen anslås på ansökningswebben där också ytterligare
information om beredningsprocessen finns.

Tidplan
Ansökningstid

11 oktober-27 november

Anmälan om jäv

28 - 29 november

Prioriteringsprocess

3 - 14 december

Prioriterings och beslutsmöte

17 december

Besked till de sökande efter beslut

20 december

Avtal till de som fått medel beviljade

januari

Genomförandeperiod

1 januari 2019 - 31 december 2019

Halvårsuppföljningar

30 april 2019,
15 oktober 2019

Slutrapport

31 mars 2020

