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Ersättningar och fakturering 2018
VIL-ersättning från Karolinska Institutet
VIL-ersättning för studerande vid följande utbildningar vid Karolinska
Institutet faktureras Karolinska Institutet 2 ggr/år, terminsvis, dock
senast den 15 juni respektive 15 december 2018:


arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker,
fysioterapeut, psykoterapeut, psykolog, röntgensjuksköterska,
sjuksköterska, specialistsjuksköterska samt tandhygienist.

Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, St Eriks
ögonsjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde och Södersjukhuset AB,
skickar en faktura/termin till respektive utbildningsprogram.
Privata vårdgivare, Folktandvården, Södertälje sjukhus AB samt
Vårdbolaget Tiohundra AB skickar en faktura per verksamhet och termin
till respektive utbildningsprogram. För de VIL-placeringar som inte finns
registrerade i KliPP ska underlag medfölja fakturan där antalet veckor,
utbildningsprogram och vårdenhet för VIL-placering framgår.
Fakturabeloppet baseras på antalet genomförda VIL-veckor innevarande
termin. Ersättningen är 1 573 kr/vecka. Tre till fyra dagars placering (max
32 tim.) ersätts med 1 vecka. Två dagar per student ersätts med 1/2 vecka.
Placering enstaka dag per student ersätts med 1/4 vecka.

Fakturaadress:
Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Ange respektive programs ZZ-kod som referens.
(ZZ-kod förmedlas via VIL-samordnare på respektive program)
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VIL-ersättning från Ersta Sköndal Bräcke högskola, Röda
Korsets högskola och Sophiahemmet Högskola
Studerande vid följande utbildningar faktureras respektive
lärosäte/utbildningsanordnare. Lärosätena ska faktureras terminsvis, dock
senast den 1 december 2018.


Ersta Sköndal Bräcke högskola, Röda Korsets högskola,
Sophiahemmet Högskola: sjuksköterska, specialistsjuksköterska
samt barnmorska.

Ersättningen är 1 573 kr/vecka. Tre till fyra dagars placering (max 32 tim.)
ersätts med 1 vecka. Två dagar per student ersätts med 1/2 vecka. Placering
enstaka dag per student ersätts med 1/4 vecka.

VIL-ersättning från Stockholms universitet
Psykologstuderande vid Stockholms universitet ersätts med 23 595 kr för 15
veckors heltidspraktik (d.v.s. 1573 kr per vecka).

Fakturaadress
Stockholms universitet
Psykologiska institutionen, Ref. Ingrid Ljunggren
Fack 710 426, R017
10654 Stockholm

Ersättning för Logopedstudenter
Logopedkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset förlägger, via
skriftliga överenskommelser, en del av den verksamhetsförlagda
utbildningen till andra vårdgivare, som i sin tur fakturerar överenskommet
belopp för detta till Logopedkliniken. Ersättningen för logopedstudenter är
2 000 kronor per vecka.

Fakturaadress
Karolinska universitetssjukhuset
Att: Logopedkliniken, verksamhetschef Elisabet Lundström,
kostnadsställe 74078
BOX 4027
141 04 HUDDINGE
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Ersättning för PTP-psykologer
Besked om tilldelning av PTP-månader under 2018, både inom och utom SLSO,
kommer därifrån i separat utskick från CPF. SLSO.
PTP-medel till enheter utanför SLSO faktureras till följande faktureringsadress:

Fakturaadress
Stockholms läns sjukvårdsområde
Fakturor
Box 4232
102 65 STOCKHOLM
Ref kod: ZZ330AA

Under 2018 sker fakturering dock senast den 1 december 2018.

Fakturering till Stockholms läns landsting / LSF
Studerande och elever vid utbildningarna nedan faktureras terminsvis,
dock senast den 1 december 2018. Fakturor som kommer in efter
årsbokslutets stängning kommer inte att beaktas. Ersättning utgår endast
till Stockholms läns landstings egna verksamheter och enheter som har
vårdavtal med landstinget. För alla ersättningar gäller: minimum 3 dagar =
1 vecka, kortare tid ersätts per dag (1 dag=1/5 vecka, 2 dagar= 2/5 vecka).


PRAO – praktisk arbetslivsorientering. Ersätts med 550 kr/vecka.



APL – arbetsplatsförlagt lärande för gymnasie- och komvuxelever.
Ersätts med 700 kr/vecka.



LIA – lärande i arbete för elever vid yrkeshögskola som studerar till
ambulanssjukvårdare, medicinsk sekreterare, specialistundersköterska
inom barn, demens och palliativ vård. Kvalificerad skötare inom
psykiatrisk vård och omsorg samt steriltekniker.
Ersätts med 700 kr/vecka.



Naprapater och kiropraktorer.
Ersätts med 2 500 kr/vecka, max 12 veckor per elev.



Socionomstuderande vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och
Stockholms universitet. Erstas utbildningsperiod uppgår till 20
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veckor och ersätts med 12 000 kr. Stockholms universitets
utbildningsperiod uppgår till 14 veckor och ersätts med 8 400 kr,
dessutom ersätts ytterligare 600 kr per vecka för
verksamhetsförlagd utbildning upp till 2 veckor per student och år.


Sjukhusfysikerstuderande ersätts med 2200 kr /vecka och avser
endast Karolinska Universitetssjukhuset och undantagsvis
Danderyds Sjukhus AB.

Fakturaadress:
SLL/LSF, ref 295015303
Box 12041, 102 22 Stockholm
Ange referens: Franklin Drobia
Frågor besvaras av:
Susanne Kalén, SLL Personal och utbildning
Magnus Hammarberg, LSF Ekonomi

tel. 08-123 146 29
tel. 08-737 48 89

Fakturering till Stockholms läns landsting / HSF
Fr o m 2018-01-01 ersätts ST-läkare, AT-läkare och PTP-psykologer (SLSOs
totala ersättning) från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och inte
från Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, som tidigare.
Fakturaadress:
Somatisk specialistvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref: 1500620
Box 12081
102 23 Stockholm
Kontakta Fariba Javani för fakturerings- och ersättningsfrågor inom
Somatisk specialistvård, HSF, tel 08-123 134 03.
Närsjukvården
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref: 1500240
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Box 12081
102 23 Stockholm
Kontakta Janine Jemt för fakturerings- och ersättningsfrågor inom Närsjukvården, HSF, tel 08-123 134 03

