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Tjänsteutlåtande
Datum 2019-05-22
Diarienummer RS 2019-03664

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Lena Karlsson
Telefon: 076-789 31 78
E-post: lena.elis.karlsson@vgregion.se

Till regionstyrelsen

Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:
1. Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2020
som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva
rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen den 1 september 2014. Kravoch kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. I ärendet redovisas
förslag till förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 1
januari 2020.
Inför 2020 föreslås endast mindre justeringar av förfrågningsunderlaget i väntan
på den mer omfattande översyn av ersättningsmodellen som planeras till år 2021.
Det som bedöms göras redan nu, som en del i omställningen är att jämställa
ersättningen för digitala vårdkontakter som ersätter enskilt fysiskt besök.
Omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården som en stark bas där
rehabenheterna är en viktig del kommer innebära att det sker en fortsatt satsning
på Vårdvalet för rehabilitering. Enheterna bedöms fortsatt öka sin produktion
utifrån omställningen till god och nära vård.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Nedan sammanfattas de väsentligaste förslagen till förändringarna i Krav- och
kvalitetsboken Vårdval Rehab 2020.
PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården som
ger möjlighet till nationell jämförelse. Idag finns inget krav på anslutning till
PrimärvårdsKvalitet men en stimulansersättning utgår till de enheter som
levererar data. Nu föreslås ett krav på att alla enheter ska ansluta sig till
PrimärvårdsKvalitet. Under 2020 föreslås att stimulansersättning fortsatt ges i
syfte att stödja enheternas kvalitetsdriva verksamhetsutveckling och uppfylla
kravet.
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Millenium

Det tydliggörs att alla vårdgivare inom vårdval i Västra Götalandsregionen ska
ansluta sig till Framtidens vårdinformationsmiljö Millenium utifrån den
införandeplan som fastställs.
Digitala vårdtjänster

Krav på att rehabenheten ska tillhandahålla digitala vårdtjänster förstärks.
Begreppen uppdateras utifrån socialstyrelsens definitioner.
Ett förslag är att jämställa digitala vårdkontakter med fysiska besök, för
kvalificerad hälso- och sjukvård. En viktig del av omställningen är
digitaliseringen av vården. En samsyn i hur digitala vårdkontakter ska ersättas
inom regionen, såväl för sjukhusvård som för primärvård ska tillämpas. Som en
konsekvens av detta föreslås att ersättning för digital vårdkontakt som ersätter
enskilt fysiskt besök (ljud och bild i realtid). Kravet är att kontakten följer
socialstyrelsen övergripande principer för digitala vårdtjänster, regionens
anvisningar samt uppfyller kraven för att vara kvalificerad hälso- och sjukvård.
I förfrågningsunderlag gällande 2019 utgår 0,7 samt 0,8 kontaktpoäng och nu
föreslås 1.0 samt 1.2 kontaktpoäng. Koncernkontorets bedömning är att de fysiska
besöken kommer att minska i motsvarande grad och räknar därför inte med någon
ökad kostnad.
Patient- och närståendeutbildning Lära och bemästra

Särskild ersättning föreslås för att möjliggöra personcentrerade patient- och
närståendeutbildningsmetoden Lära och bemästra. Person med egen erfarenhet av
långvarig sjukdom/närstående medverkar som ledare i patient/närståendeutbildning
arrangerad av rehabenhet. Krav är utbildning i metoden Lära och bemästra. Förslaget
innebär att personen erhåller ersättning motsvarande arvode för förtroendevalda.
Uppdatering, justering och förtydliganden

Krav- och kvalitetsboken har uppdaterats, justerats och förtydligats. Nedan
redovisas de väsentliga förändringarna.
 Kapitel 1, uppdatering ordningsföljd av underrubriker och förtydligande gällande
överlåtelse av kontrakt samt mindre redaktionella justeringar.
 Kapitel 2, förtydligade av krav på medverkan i kunskapsstyrningens programområden.
 Kapitel 2 och 6, justering av de diagnoser som ingår i uppdraget för
neurovårdteamen samt vilka som ger adderande faktor för besök av neurologisk
diagnos inom basuppdrag. De diagnoser som föreslås tas bort bedöms påverka
neurovårdteamens målgrupp i liten omfattning, motsvarar 1 % av
neurovårdteamens totala antal besök under 2018.
 Kapitel 2, hänvisning att särskilt beakta rätten till tandvårdsstöd hos personer med
omfattande vård- och omsorgsbehov.
 Kapitel 2, redaktionell justering av skrivning asylsökande.
 Kapitel 2, redaktionellt förtydligande av text kring vårdgarantin utifrån ny lag
gällande från 1 januari 2019.
 Kapitel 8 § 10 föreslås ett nytt exempel på när ekonomisk sanktion kan komma att
utkrävas ” Leverantören utför verksamheten i strid med avtalet på så sätt som
innebär risk för patientsäkerheten".
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Ekonomi och ersättning

De föreslagna förändringar, ingående obalans och prognostiserad volymökning
beräknas nettokostnaden för 2020 uppgå till 847 006 tkr (668 486 tkr 2019).
Justerade ersättningsnivåer
 ersättningen per kontaktpoäng höjs med 9 kronor till 455 kronor, vilket
motsvarar en ökad ersättning med 2 %.
 särskild ersättning för att möjliggöra personcentrerade patient- och
närståendeutbildningsmetoden Lära och bemästra bedöms innebära en
kostnadsökning med cirka 150 000 kr per år.
 justering av de diagnoser som ingår i uppdraget för neurovårdteamen samt
vilka som ger adderande faktor för besök av neurologisk diagnos inom
basuppdrag bedöms ge en total kostnadsminskning med 150 000 kronor.
Kommunikation

Beslut om den reviderade krav- och kvalitetsboken kommuniceras till alla
vårdgivare aktiva inom Vårdval Rehab via epost för kännedom om de nya kraven.
Information lämnas också via nyhetsbrevet.

Beredning
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens vårdvalsberedning har berett ärendet under våren
2019. Ärendet informerades vid Omställning och samordningsberedning den 8
april 2019, § 19. Ärendet har informerats vid Dialogforum, vilket består av
vårdgivarrepresentanter från offentlig och privat verksamhet och Fackliga
referensgruppen för vårdval.
Fackliga organisationerna har fått information löpande i referensgrupp. Förslaget
till krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab har förhandlats enligt enligt MBL § 11
den 6 maj 2019. Förhandling slutade i oenighet.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 22 maj 2019 att föreslå
regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta:
1. Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2020
som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva
rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2020-01-01.

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Ann Söderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Bilaga








Förslag till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab med tillhörande bilaga
gällande från och med den 1 januari 2020.
Protokoll MBL 2019-05-06
Bilaga (MBL 2019-05-06) Protokollsanteckning från fysioterapeuter och
arbetsterapeuter
Mötesanteckningar från facklig referensgrupp 2019-02-28
Mötesanteckningar från facklig referensgrupp 2019-04-03
Mötesanteckningar från facklig referensgrupp 2019-04-23

Besluten skickas till







Lena Karlsson för genomförande och förmedling till vårdgivare inom
Vårdval Rehab
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder
Styrelsen för Närhälsan
Marie Gustavsson
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