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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.

Antal besök per patient
En ofta återkommande fråga gäller om det finns begränsningar i antalet besök en patient kan
göra hos en fysioterapeut.
Det som avses enligt LOF är att fysioterapi enligt denna lag ska vara ”föranledd av skada eller
sjukdom” (§3 LOF). Det är alltid det medicinska behovet som ska vara avgörande för
innehållet i behandlingsplanen och antal besök som en patient är i behov av. Västra
Götalandsregionen har inga regler för maximalt antal behandlingar. Behovet bedöms av den
legitimerade sjukgymnasten/fysioterapeuten. Patienten förutsätts vara delaktig i beslut om den
egna behandlingsplanen.
I dokumentet ”Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra
Götalandsregionen” finns angivet att ett incitament till uppföljning kan vara att en
fysioterapeut rapporterat ett högt antal patienter som gjort ≥ 20 besök under en 12månadersperiod. Om fysioterapeuten har patienter med fler besök än 40 på en 12månadersperiod ska detta uppmärksammas särskilt. En högre besöksfrekvens för enstaka
patienter kan vara medicinskt motiverat. Vid en uppföljning ska behovet styrkas genom
journalanteckningar.
De fysioterapeutiska insatserna ska sträva efter att patienten blir så självständig som möjligt.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, är det fysioterapeuten som ska bedöma om en
åtgärd kan utföras av patienten själv.

www.vgregion.se/LOLochLOF

Har du vårdfrågor som rör asylsökande eller personer utan tillstånd?
Undrar du över vilken vård asylsökande eller personer som vistas i Sverige utan tillstånd
(gömda/papperslösa) har rätt till? Känner du dig osäker på vad som gäller kring begreppet
”vård som inte kan anstå”? Har du andra frågor om till exempel LMA-nr, aktuella adresser till
asylsökande eller ett enskilt patientärende?
I så fall kan du kontakta Annette Fogels på Asylenheten, VGR. Är ni flera på arbetsplatsen
som har frågor kan en genomgång av reglerna på ett APT eller liknande erbjudas.
Mer information samt kontaktuppgifter finns på http://www.vgregion.se/asylenheten.
Kontaktperson: Annette Fogels, annette.fogels@vgregion.se

Införande av eFrikort och avveckling av tjänsten Frikortswebb
eFrikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna
hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen. För optimal patientnytta är en hög
anslutningsgrad av vårdgivare viktigt för en helt digitaliserad process av högkostnadsskyddet i
den öppna hälso- och sjukvården.
eFrikort innebär att det blir betydligt 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 vårdgivare har påbörjats med driftsättning av tjänsten
från den 26 mars. Tjänsten Frikortswebb kommer successivt att avvecklas från samma datum
och fullt ut ersättas av eFrikort webbapplikation.
Mer information med utbildningsmaterial för personalen, hur anslutning går till samt digitalt
informationsmaterial för patienter och personal finns på denna sida:
http://www.vgregion.se/efrikort.
Kontaktperson: Stefan Jakobsson, stefan.s.jakobsson@vgregion.se
Gemensam information till fysioterapeuter på LOF, Vårdval vårdcentral och
Vårdval Rehab avseende triagering
På förekommen anledning vill vi uppmärksamma följande situation:
En fysioterapeut, med samverkansavtal enligt LOF, har en pågående behandling av en patient
och hänvisar hen till dennes listande vårdcentral för läkarbedömning. Patienten
hänvisas/triageras då till rehabenhet inom Vårdval Rehab för bedömning trots att en aktuell
bedömning av fysioterapeut redan finns. Personal som triagerar patienter bör fråga hen om
behandling hos rehabpersonal pågår. Om det finns en pågående kontakt med fysioterapeut
eller arbetsterapeut bör läkarbedömning bokas.
För att underlätta korrekt triagering rekommenderas fysioterapeuter med samverkansavtal
enligt LOF och arbetsterapeuter samt fysioterapeuter inom Vårdval Rehab att använda
skriftlig informationsöverföring. Denna information kan överföras av patienten vid
tidsbokning eller med patientens medgivande direkt till den vårdcentral där patienten är listad.

Vårdgivarwebben

För eventuella frågor kontakta:
vardval.rehab@vgregion.se
vgprimarvard@vgregion.se
privatavardgivare@vgregion.se

Rutiner för tolkbeställning
Vid behov av tolk bör du som privatpraktiserande fysioterapeut anlita Tolkförmedling Väst.
Västra Götalandsregionen betalar endast fakturor från Tolkförmedling Väst. Om du anlitar ett
annat företag, står du själv för kostnaderna.
För att kunna beställa från Tolkförmedling Väst måste du ha ett kundnummer.
För att lägga upp ett nytt kundnummer behöver de följande uppgifter från dig:






Verksamhetens namn
Organisationsnummer
Besöksadress
Telefonnummer
Att du anger att du har avtal med VGR som ger dig rätt till fri tolk

Uppgifterna mailas till goteborgkund@tolkformedlingvast.se
Telefonnummer för information och bokning är 0770-813 000.

Vi välkomnar nya vårdgivare
Anna Kjell, Lidköping
Maria Rydström, Borås
Linda Berntsson, Göteborg
Frida Norström, 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. Vårdgivarwebben - LOF
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.
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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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