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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.

Rutin för uppföljning
Koncernkontoret har tagit emot ett antal frågor från vårdgivare och patienter om tolkningen av
”Antalet besök per patient” som återfinns i kapitel 4 i ”Rutin för uppföljning av offentligt
finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen”. Av frågorna framgår att man
tolkar formuleringen som att 20 besök är högsta tillåtna antal besök hos en fysioterapeut. I
dokumentet anges 20 besök eller mer som en avvikelse när man granskar inrapporterade
besök. Skälet till att 20 besök anges som brytpunkt, är att 20 eller fler besök anses som ett
avvikande besöksmönster och bör ifrågasättas ur ett medicinskt perspektiv. Detta innebär
emellertid inte att 20 besök är det maximala antalet besök som en patient kan få. Det är alltid
det medicinska behovet som avgör vilka insatser som ska göras. Planeringen av
behandlingsupplägget ska ske i samråd med patienten. Behandlingsmålen bör stämmas av
kontinuerligt. Det medicinska behovet ska dokumenteras i journalen.

ADL-intyg i samband med personlig assistans
I samband med att Vårdval Rehab infördes 2014-09-01 beslutades att utfärdande av ADLintyg som underlag för ansökningar om personlig assistans inte ingår i uppdraget för
rehabenheterna utan organiseras och tillhandahålls på annat sätt. Västra Götalandsregionens
Koncernkontor har under 2016 arbetat fram en överenskommelse med Närhälsan om
utfärdande av ADL-intyg. Intygsskrivande verksamhet startade september 2016 och kommer
att pågå till december 2017. Under denna period kommer en långsiktig lösning att arbetas
fram inom Koncernkontoret och därefter beslutas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
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Överenskommelsen omfattar utfärdande av ADL-intyg för personer som söker
assistansersättning enligt LSS hos Försäkringskassan eller kommuner, samt för personer som
är i behov av ADL-intyg inför överprövning av tidigare LSS beslut. För att en person ska få
ett ADL-intyg utfärdat krävs att handläggare inom Försäkringskassan eller kommun gör en
beställning.
Om du som vårdgivare får en förfrågan om att utfärda ADL-intyg ska personen informeras
om att ta kontakt med ansvarig handläggare i kommun eller Försäkringskassa.
ADL-intygen kommer att utfärdas på orterna Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla.
Kontaktperson för frågor: Lena Zetterberg lena.zetterberg@vgregion.se
Regional medicinsk riktlinje – Utredning/behandling av akut suicidalitet hos vuxna

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat enligt HSD-D § 18-2016, om en regional
medicinsk riktlinje för utredning/behandling av akut suicidalitet hos vuxna, diarienummer HS
2016–00628. För mer information se bilaga Regional medicinsk riktlinje Utredning_behandling av akut suicidalitet hos vuxna HSD-D § 18-2016.

Patientsäkerhetsplan 2017
Tydligare fokusering för att få bättre och snabbare resultat av arbetet. Det är målsättningen
med den nya planen för patientsäkerhetsarbetet i Västra Götaland som hälso-och
sjukvårdsstyrelsen nu har fastställt.
– Vi ska fortsätta med det goda arbete som görs, men vi ser att förbättringarna sker för
långsamt. 2013-2015 har vi tyvärr sett en ökande trend gällande vårdskadorna i Västra
Götaland, säger regionchefläkare Karin Möller.
Nytt för 2017 är att den tidigare patientsäkerhetsplanen delats upp i en kortare och mer
fokuserad plan, medan mer omfattande riktlinjer samlats i ett separat dokument.
I planen ges en översikt över strategier, insatsområden och regiongemensamma mål. Fokus
läggs på fem prioriterade områden: vårdrelaterade infektioner, trycksår, fallvårdskador,
läkemedelsrelaterade skador och antibiotikaresistens.
Undernäring har lyfts in som ett nytt insatsområde i riktlinjerna för 2017. Undernäring är ett
välkänt problem och kan utgöra en vårdskada i sig men även öka risken för uppkomst av
några av de vanligaste vårdskadorna.
Läs mer om patientsäkerhetsarbetet och ta del av plan och riktlinjer: Patientsäkerhetsplan
Kontaktperson för frågor: Karin Möller karin.moller@vgregion.se

Hälso- och sjukvård för asylsökande med flera
Västra Götalandsregionens enhet för asyl-och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården hjälper
till med frågor som rör vård för asylsökande med flera. Enhetens websida finner du på denna
adress: Enheten Asyl-och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården
Där finns också kontaktuppgifter till regionutvecklare som kan svara på frågor om till
exempel ersättning för vårdinsatser.
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Nya vårdgivare
Vi välkomnar:
Johanna Esebrant, Göteborg
Maria Tvede, Göteborg
Therése Axelsson, Göteborg
Tim Rahmqvist, Göteborg
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. LOL och LOF / Ersättningsetableringar
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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Webbplats
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