Enhet Primärvård
Västra Götalandsregionen

Sammanfattning av förändringar i Krav- och
kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017
En reviderad krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om
valfrihetsystem (LOV) med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval
Rehab fastställdes av regionfullmäktige den 13-14 juni 2016, diarienummer RS
2016–00379. Protokollet med beslutet avseende förändringarna justeras den 28
juni.
Nedan sammanfattas de väsentligaste förändringarna i Krav- och kvalitetsboken Vårdval Rehab
2017, redovisas utifrån kapitel. En generell översyn, uppdatering och förtydligande av begrepp och
skrivningar har genomförts vid revideringen, vilka inte redovisas nedan.

Ansökan om godkännande
1.1.2 Verksamhetens bedrivande
Tillägg, verksamheten ska vara registrerad i vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och
omsorg, enligt 2 kap 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
1.1.5 Godkännande av filial
Förtydligande och utveckling av krav och villkor för etablering av filial, se även 2.7.1.
Förslaget ger vårdgivaren möjlighet att ansöka om att bedriva filial inom samma kommun/ stadsdel
som kontraktet avser. Verksamhetens omfattning vid filial begränsas till maximalt 3000
vårdkontakter per år.
1.3 Återkallelse av godkännandet
Tillägg, den sökande äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av Västra
Götalandsregionens beslut.
1.4 Beslutsgång och handläggningstid
Justering av beslut och handläggningstid med förlängning av tidsperioden mellan godkännande och
avtalstecknande till maximalt nio (9) månader.

Uppdraget
2.6 Hjälpmedel
Justering av text, i högre grad hänvisas till Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel samt
Samverkansavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.
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2.7 Tillgänglighet
Tillägg avseende tillgänglighet; krav på ytterligare ärendetyper på 1177 Vårdguidens e-tjänster
avseende kontakta mig, skicka meddelande, egenremiss, fråga om min remiss, begära intyg.
2.7.1 Filial
Förtydligande av vårdgivarens ansvar avseende information och tillgänglighet på filial.
2.7.2 Mottagningsbesök utanför rehabenhet
Ny besöksform, mottagning utanför rehabenhet som syftar till att ge bättre och effektivare vård
genom en snabb första bedömning (triagering) och öka samverkan med vårdcentral. Besök utanför
mottagning får maximalt omfatta 10 % av rehabenhetens totala vårdkontakter exkl. gruppbesök.

Allmänna villkor
3.1 Lokaler
Förtydligande avseende krav på omklädningsrum och dusch.
3.7 Vårdhygien
Förtydligande avseende rehabenhetens ansvar vid misstanke om smittspridning och identifierande
risker avseende vårdhygien.

Uppföljning
5.6 Verksamhetsuppföljning
Justering av begrepp, verksamhetsuppföljning ersätter verksamhetsgranskning/ medicinsk revision.
Ny text avseende tillvägagångssätt vid granskning av patientjournal vid verksamhetsuppföljning i
enlighet med regionens juridiska enhet och rekommendationer från Sveriges kommuner och
landsting. Skrivningen förtydligar Västra Götalandsregionens rätt och tillvägagångssätt att
genomföra journalgranskning hos privata vårdgivare verksamma inom LOV.

Ersättning och kostnadsansvar
6.1 Ersättningsmodell för rehabenheternas uppdrag
Justering, höjning av ersättningsnivån per kontaktpoäng från 420 kronor till 429 kronor.
Uppräkning i enlighet med uppräkningsfaktorn på två procent.
6.1.1 Ersättning för viktade vårdkontakter
Besök utanför mottagning, exkl. besök på hjälpmedelscentral ersätts som besök på mottagning.
Besöken ska registreras som besök utanför mottagning.
Justering av lista för diagnoser som ingår i neurovårdsteamens uppdrag och som ersätts med 0,5
kontaktpoäng. Diagnoser för tumörsjukdomar har lagts till och diagnoser där behandlingsindikation
för rehab saknas har tagits bort. Listan finns publicerad på Vårdval Rehabs webbplats.
6.1.4 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Indikatorer med målrelaterad ersättning beskrivs i Krav- och Kvalitetsboken och finns publicerade
på Vårdval Rehabs webbplats.
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Justerad indikator och målrelaterad ersättning för registrering i BOA-registret, Bättre
Omhändertagande av Atros. Ersättning utgår med 300 kr per fullständig registrering i BOAregistret, vilket innebär registrering vid 1:a besöket, genomförd atrosskola samt 3-månaders
uppföljning.
Justerad indikator och målrelaterade ersättning för upprättande och uppföljning av
rehabiliteringsplan. Ersättning utgår med 300 kr per uppföljd rehabplan enligt anvisning.
6.1.8 Särskild ersättning för att tillhandahålla e-tjänster
Ersättning utbetalas till de rehabenheter som uppfyller kraven med ett engångsbelopp om 12 000 kr
samt 2, 50 kr per kontaktpoäng. Ersättningen utbetalas vid ett tillfälle och avser hela året.

Informationssystem/ informationsteknologi (IS/IT)
7.1 IT-stöd och IT-relaterade krav samt 7.1 Förberedelser för eventuella framtida krav
Justering i terminologi för bättre överensstämmelse med den nationella terminologin.

Kontrakt
Uppdaterad avtalstext och förtydligande om att eventuella filialer ska anges i kontraktet samt att
enheten skriftligen ska meddela om uppsägning vid avslut av filial.

