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1. Anvisningar tillkommande ersättning – statsbidrag för
samverkansmedel mellan vårdvalen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2013-06-17 på uppdrag av regionstyrelsen om
utvecklingsmedel rehabiliteringsgarantin. (RS2772-2012) Medel för att bland annat
förstärka samverkan mellan vårdcentraler och rehabenheter avsattes.
2. Bakgrund
Här skriver du kort bakgrund och syfte samt vad statsbidraget innebär:
 För att patienter i enlighet med nationella medicinska riktlinjer ska få tillgång till
gruppbaserad patientutbildning i samverkan krävs det att vårdgivare tillsammans
arbetar fram ett gruppkoncept för respektive patientgrupp och en plan för
genomförandet av gruppbehandlingarna.
 Engångsbelopp till de vårdgivare inom Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral
som i samverkan presenterar plan för införande och gruppkoncept för
gruppbaserad patientutbildning till respektive patientgrupp, KOL, diabetes,
hjärtsjukdom, stroke, sömnstörning eller utmattningsdepression.
 Stimulera samverkan mellan vårdgivare vid vårdcentral och rehabenhet. Leda till
strukturerad rehabiliteringsplan med syfte snabbare återgång i arbetsliv och
självförsörjning för dem i arbetsför ålder.
 I krav- och kvalitetsboken Vårdval VGPV 2017 står i kap 2.2: ”Vårdcentralen ska
samverka med rehabenhet, oavsett driftsform och/eller kommunala gränser, kring
patientutbildning enligt regionala riktlinjer alternativt nationella riktlinjer i de fall
regionala riktlinjer saknas. Begreppet patientutbildning syftar på gruppbaserad
patientutbildning för patienter med långvariga sjukdomar och/eller deras
närstående.”
I krav- och kvalitetsboken Vårdval Rehab 2017 står i kap 2.3: ” samverka med
vårdcentral, oavsett driftsform och/eller kommunala gränser, kring
patientutbildning enligt regionala riktlinjer alternativt nationella riktlinjer i de fall
regionala riktlinjer saknas ”
 Här kan du läsa mer om gruppbaserad patientutbildning
3. Åtagande
Vårdcentral och rehabenhet ska gemensamt presentera gruppkoncept för
gruppbaserad patientutbildning för minst 2 av följande patientgrupper, KOL,
diabetes, utmattningsdepression, sömnstörning, stroke, hjärtsjukdom.
Dokumentationen ska göras enligt mall på vårdgivarwebben (Här kan du läsa mer
om gruppbaserad patientutbildning).
Vårdcentral och rehabenhet ska presentera en plan för när patientutbildningarna ska
genomföras. Dokumenten ska vara enheten tillhanda senast den 1:e nov 2017.
4. Ansökan
Ansökan ska innehålla förutom ifyllda mallar för respektive gruppkoncept, plan för när
patientutbildningarna ska genomföras och hur samverkan mellan vårdgivarna ska ske.
Ange kontaktperson och kontaktuppgifter för en person från varje vårdvalsenhet.
Underlagen ska vara Enhet primärvård tillhanda senast den 1:e nov 2017 till
vardval.rehab@vgregion.se
5. Ersättning
Under förutsättning att nuvarande inriktning inte förändras utbetalas beviljade medel till
Ersättning betalas ut en gång per utförare även om enheten samverkar med fler enheter.
Utförare enligt följande:

Vårdcentral X
Rehabenhet Y

50 000 kr
50 000 kr

6. Utbetalning
Under förutsättning att Enhet primärvård har godkänt gruppkoncept och plan för
genomförande kommer ersättningen att utbetalas i dec i samband med ordinarie
utbetalning av ersättning genom vårdvalssystemen.
7. Uppföljning
Enhet Primärvård godkänner framtagna gruppkoncept samt plan för enheterna. Därefter
betalas ersättning ut.
Under den löpande uppföljning 2018 kommer Enhet Primärvård att följa upp planen för
genomförande av patientutbildningarna.

