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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 är tänkt att förmedla 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 detta nyhetsbrev.

Aktuellt - Koncernkontoret
I april 2015 bildades Koncernkontoret av tidigare Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
(HSNK) och Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA). Koncernkontorets syfte är att ge ett
samordnat, effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare i Västra
Götalandsregionen. Som privat vårdgivare med samverkansavtal enligt Lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi, möter du vårt team som består av Anna-Pia Lindeberg, Ulla
Berggren och Hans Nyman.

Förhandling om ersättningsnivåer 2016
Förhandlingarna mellan Sveriges kommuner och Landsting SKL, samt Fysioterapeuterna och
Läkarförbundet avslutades i början av oktober. Den kommande uppdateringen gäller
Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi för 2016. I skrivande stund är avtalet
ännu inte undertecknat, vilket gör att vi får återkomma angående den exakta förändringen av
ersättningsnivåer.

Patientavgiftshandboken
Nu finns patientavgiftshandboken tillgänglig på webben både internt och externt, utan
inloggning och lösenord, se följande länk: www.vgregion.se/patientavgifter
www.vgregion.se/LOLochLOF

Vårdgivarregistret
Vi vill återigen påminna om att du som har en verksamhet med samverkansavtal utifrån Lag
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi måste enligt PatientsäkerhetsLag (2010:659),
anmäla din verksamhet till Vårdgivarregistret hos IVO. Huvudsyftet med anmälningsplikten
är att IVO ska få kännedom om de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och som
IVO därför har tillsynsansvar för. Observera att det är din egen verksamhet på
samverkansavtalet som ska anmälas (alltså inte den gemensamma mottagningen om du
arbetar på en sådan).
Mer information finns här: Länk till IVO

Särskilt arvode
Västra Götalandsregionen följer Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi samt
”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i Förordning
1994:1120 om ersättning för fysioterapi” vid bedömningar av ansökningar om särskilt
arvode. Du hittar information och vägledningsdokumentet på Västra Götalandsregionens
webbplats för privata vårdgivare:
Länk till information om särskilt arvode
Vi arbetar för att tillämpa en likabehandling vid bedömningar av alla ansökningar.
Genom att studera vägledningsdokumentet, kan du få riktlinjer om kurser du gått har en tydlig
koppling till det område du planerar att söka och om de kan ligga till grund för särskilt
arvode. Du kan också få vägledning i din planering av kommande utbildningar.
Koncernkontoret bedömer enbart fullständiga ansökningar och ger inte förhandsbesked om
t.ex. vissa kurser som man gått eller eventuellt planerar att gå, är tillämpliga.
Observera också att enbart kurser och utbildningar som är genomförda efter
grundutbildningen till fysioterapeut beaktas. De kurser som kan åberopas ska ha en tydlig
koppling till det sökta profilområdet. Ej avslutade kurser och enstaka kurser understigande en
vecka kan inte tillgodoräknas.

Ekonomi & Ersättning
Har vi rätt kontaktuppgifter till dig? Var noga med att meddela oss om du ändrar eller lägger
till något i din kontaktinformation. På hemsidan för Privata vårdgivare hittar du blankett för
ändring av kontaktuppgifter. Där finns också mycket annan bra information.
Länk till webbplatsen för privata vårdgivare
Vi vill påminna de användare som ännu inte har bytt sitt lösenord i Privera att göra detta så
fort som möjligt.
Kontaktuppgifter till alla Priverahandläggare finns på Priveras inloggningssida. Om du inte
vet vilken nämnd du har avtal med eller inte får tag på just din handläggare så kontakta en
annan handläggare med din fråga.

www.vgregion.se/LOLochLOF

Till sist en uppmaning att vara extra noga med era filinskick vid det kommande årsskiftet.
Kontrollera att alla besök för december har rapporterats och att tidplanen hålls. Observera
också datum för uppdatering mot befolkningsregistret då Privera är stängt för filinläsning och
arbete i systemet, se information på inloggningssidan.
Kontaktperson för frågor:
Victoria Skog
victoria.skog@vgregion.se

Regional medicinsk riktlinje – Allmänt om RMR
Regionala medicinska riktlinjer (RMR) riktas till vårdpersonal, förvaltning- och
verksamhetschefer. Behov av att utjämna skillnader i vården, sprida nytillkommen kunskap
eller anpassa nya nationella riktlinjer är vanliga skäl till att en riktlinje tas fram.
Inför varje riktlinjearbete formas en lämplig arbetsgrupp bestående av kliniskt verksamma
experter som tillsammans ansvarar för innehållet. Experterna är ofta knutna till något av
Västra Götalands medicinska eller odontologiska sektorsråd eller till något av de
diagnosrelaterade råden som Diagnostikrådet, Strokerådet eller Diabetesrådet. I arbetsgruppen
utses ett råd som ansvarar för återkommande revidering av riktlinjen.
Innan en RMR fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören går den på remiss till regionens
förvaltningar, berörda sektorsråd, STRAMA, Kunskapscentrum för psykisk hälsa, Jämlik vård
och Diagnostikrådet samt vid behov till skolhälsovården.
Remissmottagaren tar även ställning till organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av den
blivande riktlinjen.
En RMR revideras vartannat år eller vid behov, till exempel när ny kunskap tillkommer.
Du hittar listan över alla regionala medicinska riktlinjer här:
Länk till regionala medicinska riktlinjer i Västra Götaland
Ser du behov av en ny RMR?
Vänd dig till enheten för kunskapsbaserad vård, antingen via funktionsbrevlådan:
rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se eller direkt till Karin Fröjd, enhetschef
kunskapsbaserad vård, telefonnummer 0736-60 16 97. Enheten för kunskapsbaserad vård tar
ställning till ditt försLag och lämnar klartecken inom två veckor. Nedan läser du om den
fortsatta processen för att ta fram en riktlinje och hur du går till väga i varje moment.
Kontaktpersoner för frågor:
Tomas Bremholm
tomas.bremholm@vgregion.se

www.vgregion.se/LOLochLOF

Nya vårdgivare verksamma enligt LOF
Totalt finns idag 227 fysioterapeuter med samverkansavtal i Västra Götalandsregionen.
Under 2015 har till och med september månad, 18 nya samverkansavtal tecknats med
fysioterapeuter i Västra Götalandsregionen.
Vi välkomnar:



















Jari Kenttäkumpu Fristad
Johanna Lindhult Göteborg
Matti Demegård
Göteborg
Jennie Persson
Göteborg
Anna Lekebo
Göteborg
Johan Sjösten
Göteborg
Anneli Brorsson
Göteborg
Elisabeth Karlsson Borås
Emma Rosén
Borås
Andreas Silfverstrand Skövde
Christina Rygh
Mariestad
Karin Scherdin
Floda
Rolf Apell
Lidköping
Carina Malmberg Mölndal
Sanna Larsen
Göteborg
Malin Taljegård
Göteborg
Eva Erkmar
Trollhättan
Susanne Malby
Göteborg

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
ulla.berggren@vgregion.se

Ulla Berggren

anna-pia.lindeberg@vgregion.se

Anna-Pia Lindeberg

hans.nyman@vgregion.se

Hans Nyman

www.vgregion.se/LOLochLOF

Webbplats
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