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Bakgrund 
I samband med övergång till ny ekonomisk modell för utskrivningsklara patienter, i september 

2018, utlovades en tydlig funktion som fortlöpande visar medelvärdet som ligger till grund för 

fakturering. En interimslösning inne i SAMSA skapades för detta. 

Men då även icke SAMSA användare, så som ekonomer och chefer, har behov av denna 

information är nu SAMSA Medelvärdes/faktura-modul framtagen. 

Ny layout speglar nu den ekonomiska modellen som gäller från 2020-04-01 där somatik och 

psykiatri hanteras lika. 

Behörigheter   
Alla som arbetar i en verksamhet som har åtkomst till VGR-nätet eller Sjunet och som har användare 

inom sin verksamhet som arbetar med SAMSA, kan öppna och läsa SAMSA rapporten 

Medelvärdeshantering/fakturaunderlag. 

Du behöver inte själv vara SAMSA användare.  
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Länk till SAMSA Medelvärdes/faktura-modul 
 
http://samsa.vgregion.se/InvoiceReport  för VGR användare 
 
http://samsa.vgregion.sjunet.org/InvoiceReport för icke VGR användare 
 

Vad som visas 

Startsidan 
Då sidan öppnas visas en översikt för innevarande månad. Denna månad är alltid PÅGÅENDE dvs. 

värdena är ännu inte fastställda.  

Val av månad görs i rullistan. Notera att även föregående månad kan vara PÅGÅENDE om vi befinner oss 

i perioden 1:sta - 20:de i innevarande månad. 

 

 

 

Äldre månader är markerade som FRYST. 

 

 

 

I listan på startsidan visas per kommun för vald månad: 

- Beräknat medelvärde av betalningsgrundande dagar 

- Antal ärenden som ligger till grund för medelvärdet 

- Antal 7-dagars somatik-ärenden 

- Antal 7-dagars psykiatri-ärenden 

- Länk till fakturaunderlag i pdf-format 

- Länk till fakturaunderlag i excel-format 

- Om fakturaunderlaget ger en ”noll-faktura” eller ej 

http://samsa.vgregion.se/InvoiceReport
http://samsa.vgregion.sjunet.org/InvoiceReport
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För detaljerad beskrivning av beräkningen av betalningsgrundande dagar, betaldagar samt medelvärdet 

se dokument på GITSs hemsida, under IT-tjänsten SAMSA / Betalningsansvar 

http://vastkom.se/gits/samsa/ittjanstensamsa/betalningsansvar.4.4e8f842167c692a035154a0.html 

 

Fakturaunderlag, pdf-format  

Klicka på länken PDF 

Beroende på inställningar öppnas fakturaunderlaget i webb-läsare eller pdf-läsare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga ärenden listas för de tre kategorierna Medelvärdesärenden, 7-dagars somatik-ärenden och  

7-dagars psykiatri-ärenden. Notera att Antal betaldagar för Medelvärdesärenden är irrelevant. 

  

http://vastkom.se/gits/samsa/ittjanstensamsa/betalningsansvar.4.4e8f842167c692a035154a0.html
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Sista sidan innehåller en sammanställning och summering av belopp som ska betalas. 

 

Fakturaunderlag, excel-format 

Fakturaunderlaget kan även tas ut i excel-format. 

Klicka på länken Excel 

Samtliga ärenden listas för de tre kategorierna Medelvärdesärenden, 7-dagars somatik-ärenden och  

7-dagars psykiatri-ärenden. De tre kategorierna visa i var sin flik.  

 

Notera att Antal betaldagar för Medelvärdesärenden är irrelevant. 

Ex. Fliken Medelvärdesärenden 

 

 

Ex. Fliken 7-dagarsregeln, Somatik 

 

 
Inga summeringar finns med i excel-filen, det får man hantera själv. 

 
 


