Vårdgivarnytt – Fysioterapi
Nr 2. 2016
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare inom LOF

Inledning
Vårdgivarnytt - Fysioterapi är namnet på Västra
Götalandsregionen nyhetsbrev till dig som har ett
samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi. 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.

Vikarier - rutiner för registrering i Privera
Vikarier kan inte längre skicka in egna filer i Privera. Från och med september 2016 ska
Priverafilen skickas in av den som äger etableringen. Vikariens utförda åtgärder ska redovisas
med vikariens personnummer i Priverafilen, så att det finns möjlighet att särskilja utförare.
Om du har frågor om hur du registrerar en fil med vikariens personnummer ska du vända dig
till Privera-handläggare via e-post: ekonomi.privera@vgregion.se. De vikarier som har
Priverakonton kommer omgående att avslutas. Vänligen informera din vikarie om denna rutin.
Övriga frågor om vikariat skickas från och med 2016-09-20 till e-postadress:
privatavardgivare@vgregion.se

Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra
Götalandsregionen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade 2016-06-16 beslut om att tillämpa ”Rutin för
uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen”
(diarienummer HS 2016-00483) med start från och med 2016-07-01. Hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att organisera arbetet med uppföljning enligt rutinen.
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Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn
i privata utförares verksamhet. Granskning och uppföljning av vårdgivares verksamheter ska
ske på ett tillförlitligt och ändamålsenligt sätt. Uppföljning ska hanteras på likartat sätt oavsett
om verksamheten drivs i offentlig regi eller av privata utförare för att säkra trovärdighet samt
ge en helhetsbild av vårdens utförande.
”Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra
Götalandsregionen” innehåller förslag på hur uppföljningsverksamheten ska genomföras och,
vad gäller fördjupad uppföljning, organiseras. Framtagandet av rutinen har gjorts av en
arbetsgrupp inom Koncernkontoret. I beredningsprocessen har företrädare för privata
vårdgivare fått ta del av förslaget (2016-06-07, diarienummer HS 2016-00483 (2)) samt fått
möjlighet att yttra sig rörande innehållet.
Syftet med uppföljning av vårdgivare som är verksamma enligt lag(1993:1652) och
förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, är att genom dialog och kommunikation
minska de oavsiktliga och potentiellt avsiktliga fel som kan begås av vårdgivaren.
Uppföljningsinsatser som tillämpas är bland annat dialogmöten med fysioterapeuter som
nyligen startat sin verksamhet och kontinuerlig bevakning av Priverafilerna.

Västra Götalandsregionens utbildningar och kurser
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har fattat beslut (diarienummer RS 2016-03071) om att det
allmänna kursutbudet för fortbildning ska vara tillgängligt för alla som har avtal med Västra
Götalandsregionen. De utbildningar/kurser som är öppna för privata vårdgivare annonseras
via Regionkalendern och där kan du också anmäla dig. Regionkalendern hittar du på denna
länk: Regionkalender VGR
Ett axplock ur kommande utbildningar: 27 oktober, Regional FaR-dag 2016
Syfte med dagen är att öka kunskapen om fysisk aktivitet på recept.

Reviderad information om arkivering av journaler
I Vårdgivarnytt 1. 2016 informerade vi om att du som privat vårdgivare bör ta kontakt med
Arkivmyndigheten och upprätta ett avtal gällande omhändertagande av journalhandlingar.
Denna rutin är nu förändrad. Det som gäller enligt journaldatalagen när en privat vårdgivares
verksamhet upphör, är att vårdgivaren är ansvarig för förvaring och arkivering av sina
patientjournaler. Vårdgivaren är också fortsättningsvis ansvarig för att lämna ut
patientjournaler under den tid de ska finnas tillgängliga, det vill säga i 10 år efter sista
anteckningen. Skulle det visa sig att den privata vårdgivaren inte har möjlighet att ta hand om
journalerna när verksamheten upphör, kan vårdgivaren ansöka om omhändertagande av
journalerna hos IVO. IVO beslutar om journalerna ska omhändertas, och i så fall vilken
arkivmyndighet som ska förvara journalerna till dess att de enligt patientdatalagens
föreskrifter får gallras.
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Ny medarbetare på Koncernkontoret
I mitten av september börjar vår nya medarbetare Manuela Löfving på Koncernkontoret,
enhet primärvård. Hon ska framför allt arbeta med frågor som rör privata vårdgivare inom
fysioterapi och allmänmedicin. Manuela är leg fysioterapeut och har erfarenhet från arbete i
primärvård. Hon har också arbetat med IT-frågor inom vården.

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 webbplatsen för privata
vårdgivare hittar du blankett för ändring av kontaktuppgifter. Där finns också mycket annan
bra information. Länk till webbplatsen för privata vårdgivare
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.

Ny e-postadress till oss på Koncernkontoret
Nu kan du nå oss som arbetar med frågor kring lag och förordning om ersättning för
fysioterapi via en gemensam e-postadress: privatavardgivare@vgregion.se
Vi har alltid bevakning på denna adress och minimerar därmed risken för att vår återkoppling
till dig dröjer. Vi som svarar på dina frågor är regionutvecklare Ulla Berggren, Anna-Pia
Lindeberg och Manuela Löfving.

Har du frågor? Kontakta oss enligt nedan

privatavardgivare@vgregion.se

Verksamhetsfrågor

ekonomi.privera@vgregion.se

Ekonomi
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Webbplats
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