Vårdgivarnytt – Fysioterapi
Nr 2. 2017
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare inom LOF

Vårdgivarnytt - Fysioterapi är namnet på Västra Götalandsregionen nyhetsbrev till dig som
har ett samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).
Vårdgivarnytt förmedlar nyheter och annan information som är relevant för dig som
vårdgivare i Västra Götalandsregionen. Vår ambition är att Vårdgivarnytt ska utkomma två
gånger per termin. Du är välkommen att höra av dig med synpunkter på innehållet.
Kontaktuppgifter hittar du sist i nyhetsbrevet.

Nu startar införandet av eFrikort
eFrikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna hälsooch sjukvården inom Västra Götalandsregionen. För optimal patientnytta är en hög
anslutningsgrad av vårdgivare viktig för att en helt digitaliserad process av högkostnadsskyddet i
den öppna hälso- och sjukvården ska kunna genomföras.
eFrikort innebär att det blir enklare för patienten att hålla reda på sitt högkostnadsbelopp och
frikort. För vårdgivare bedöms även den administrativa hanteringen i kassan att bli enklare än
dagens hantering.
Införande av eFrikort med anslutning av privata vårdgivare kommer att startas under
kvartal 1, 2018.
Mer information inför införandet med utbildningsmaterial för personalen, hur anslutning av
vårdgivare går till samt digitalt informationsmaterial för patienter och personal kommer att
kommuniceras inom kort.
Kontaktperson: Stefan Jakobsson, stefan.s.jakobsson@vgregion.se

Digitala vårdmöten/distanskontakter
Enhet primärvård får många frågor från fysioterapeuter med samverkansavtal enligt LOF, om
möjligheten att få ersättning för digitala vårdkontakter/distanskontakter. Enligt tolkning från
Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns det inga andra alternativ än att tolka
förordningen ordagrant. Den enda varianten av telefonkontakt är förordningens § 7a om
telefonrådgivning. Förordningen innehåller inte några ersättningsformer för bokade
telefonkontakter som ska kunna ersätta ett fysiskt besök med en ersättning som enkelt- eller
normalarvode. Förordningen innehåller heller inte några ersättningsformer för andra
distanskontakter, oavsett teknologi. Det finns inget i lag eller förordning som indikerar en
möjlighet för att vård ska kunna utföras på distans (förutom rådgivning per telefon). SKL
tolkar att enkelt arvode, normalarvode och särskilt arvode är ersättning för
öppenvårdskontakter enligt Socialstyrelsens terminologi, d.v.s. motsatsen till distanskontakt.
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Har du rätt arvodeskategori?
Som fysioterapeut med samverkansavtal enligt LOL kan du vara verksam i antingen
arvodeskategori A eller B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande
fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning.
Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.
Varje förändring vad gäller verksamhetsadress, lokaler samt tillgång till personal ska
meddelas Koncernkontoret genom att du skickar in en anmälan om arvodeskategori för
bedömning. Gå gärna in på vårdgivarwebben, Arvodeskategori där du hittar
anmälningsblanketten och kan läsa mer om arvodeskategorierna. Om du inte längre uppfyller
kraven för den arvodeskategori som du är verksam i, ska en anmälan om ändring av
arvodeskategori skickas in till Koncernkontoret.
Nya förordningar
Nu kan du hitta 2018 års versioner av lag och förordning om ersättning för fysioterapi på
följande länkar, LOF och FOF.
Patientsäkerhet
Syftet med patientsäkerhetsarbetet är att stärka patientsäkerheten, minska förekomsten och
risken för uppkomst av vårdskador, med strävan mot en nollvision för vårdskador.
Patientsäkerhetsplanen och dess riktlinjer ska vara till stöd för alla medarbetare inom hälsooch sjukvårdsorganisationen i deras egna kontinuerliga patientsäkerhetsarbete.
Västra Götalandsregionens riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan finns nu att
läsa på Patientsäkerhetsplan.
Kontaktperson: Agneta Resare, agneta.resare@vgregion.se
Asylsökande patienter
Besök av patienter som är asylsökande ska faktureras Asylenheten, både för besöket och
eventuella tolkkostnader. Dessa besök går inte att registrera i Privera.
Viktigt är att patienten visar sitt LMA-Kort och att du antecknar kortets nummer.
När du bokar tolk hos Tolkförmedling Väst måste du ange att bokningen gäller en
asylsökande patient.
Mer information finns på sidan Asylsökande och personer utan tillstånd, Fakturering av
asylsökande.
Skatteverket
Västra Götalandsregionens inköpsorganisation samarbetar med Skatteverket för att förebygga
ekonomisk brottslighet. Det är viktigt att alla leverantörer som Västra Götalandsregionen har
avtal med, är seriösa aktörer som sköter sina redovisningar och betalning av skatter och
avgifter. Västra Götalandsregionen använder sig av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga
ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade företag. Se inköpsavdelningens hemsida Vi
samarbetar med Skatteverket. Se även bifogad bilaga ”Ska Västra Götalandsregionen anlita
dig?”
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Vi välkomnar nya vårdgivare
Elin Andersson, Mölndal
Hans-Erik Ekelund, Göteborg
Martin Karlsson, Mölndal
Thony Boström, Vänersborg
Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Det är viktigt att din e-postadress är personlig så att vi kan få kontakt direkt med dig. Adresser
med info@mottagningsnamn fungerar inte bra när vi vill nå dig. På Vårdgivarwebben hittar
du blankett för ändring av kontaktuppgifter. Där finns också mycket annan bra information
Vårdgivarwebben.
Känner du någon som har samverkansavtal enligt LOF, men inte fått detta Vårdgivarnytt Fysioterapi? Vi har inte mailadresser till alla. Kontakta oss, så ordnar vi så de kommer med på
sändlistan.

Har du frågor? Kontakta oss enligt nedan

privatavardgivare@vgregion.se

Verksamhetsfrågor

ekonomi.privera@vgregion.se

Ekonomi
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Vårdgivarwebben

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Anna-Pia, Manuela och Mesud
Enhet primärvård
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