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Sammanfattning av förslag till förändringar i
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018
Förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV) med
förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab för 2018.
Nedan sammanfattas de väsentligaste förslagen till förändringarna i Krav- och kvalitetsboken
Vårdval Rehab 2018. En generell översyn, uppdatering och förtydligande av begrepp, lagstiftning
och skrivningar har genomförts vid revideringen, vilka inte redovisas nedan.

Ansökan om godkännande
1.1.1 Ekonomisk ställning
Justering, förtydligande kring den sökandes ekonomiska stabilitet och förutsättningar.
1.1.2 Verksamhetens bedrivande
Förtydligande och utveckling av krav och villkor för mottagningsbesök utanför rehabenhet.
Förslaget ger vårdgivaren möjlighet att använda bassäng på adress utanför den egna kommun/
stadsdel som kontraktet avser.

Uppdraget
2.4.3 Samordnad individuell plan
Förtydligande av krav avseende att rehabenheten vid behov ska initiera och/ medverka till att
upprätta samordnad individuell plan, SIP.
2.7 Tillgänglighet
Nytt förslag, rehabenheten ges möjlighet att stänga två dagar per år för kompetens och
utvecklingsdagar.
2.8 Bemanning och kompetens
Nytt förslag, för respektive profession gäller att minst 50 procent av dem som utför uppdraget hos
rehabenheten ska ha klinisk erfarenhet motsvarande minst tre år de senaste fem åren. På varje enhet
ska det finnas minst en fysioterapeut med minst 3-års öppenvårdserfarenhet under de senaste fem
åren.

Allmänna villkor
3.12 Underleverantör
Förtydligande att vårdgivaren vid begäran ska uppvisa skriftligt avtal med underleverantören.
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Uppföljning
5.6 Återkoppling av indikatorer till rehabenheten
Förtydligande gällande uppföljning av indikatorer och uppföljningssystemet Hugin.

Ersättning och kostnadsansvar
6.1 Ersättningsmodell för rehabenheternas uppdrag
Eventuell justering av ersättningsnivå ej klart.
6.1.4 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Förtydligande gällande individanpassade rehabplaner.

Informationssystem/ informationsteknologi (IS/IT)
7.1 Generella IS/IT-stöd och IT-relaterade krav för vårdgivare som har avtal med Västra
Götalandsregionen, VGR
Redaktionella ändringar och förtydligande av text. Justering i terminologi för bättre
överensstämmelse med den nationella terminologin.
7.2 Krav på IT-stöd för rehabenheten
Redaktionella ändringar och förtydligande av text för bättre överensstämmelse med nationell och
regional terminologi.
7.3 Förberedelser för framtida krav- och förändringar
Förtydligande av text avseende framtida krav- och förändringar.

Kontrakt
§ 10 Ekonomiska sanktioner
Uppdaterad avtalstext och förtydligande gällande när sanktioner och vite ska utgå, nivå på vite och
avgift.

Övrigt
Länkar hänvisas i kommande version av krav- och kvalitetsbok till vårdgivarwebben där all
information ska finnas samlad.

