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Sammanfattning av väsentliga förändringar i Kravoch kvalitetsbok Vårdval VG primärvård 2018
Nedan sammanfattas de väsentligaste förändringarna i Krav- och kvalitetsboken Vårdval
VG primärvård 2018, redovisas utifrån kapitel. En generell översyn, uppdatering och
förtydligande av begrepp och skrivningar har genomförts vid revideringen, vilka inte
redovisas nedan

Uppdraget
2.2 Utbildning- och planeringsdagar
Förändring, enheten ges möjlighet att stänga maximalt två dagar per år för
kompetensutveckling och/ eller planeringsdagar.
2.2 Utökat öppethållande
Förändring, extra ersättning utgår till vårdcentral för öppethållande över 45
timmar/vecka. Vårdcentralen kan vara öppen för besök eller ha digitalt öppet.
2.2.2 Psykisk ohälsa, sjukdom och psykisk funktionsnedsättning
Förtydligande av ansvar primärvård/specialistvård.
2.3 Mobil Hemsjukvårdsläkare
Förändring. målgrupp för insatserna är vuxna inskrivna i kommunal hemsjukvård i eget
boende, med omfattande vård- och omsorgsbehov och i behov av teambaserad vård i
hemmet. Teamet består av en eller flera yrkesprofessioner i kommunal hemsjukvård
samt läkare från vårdcentral.
2.7.8 Familjecentrerat arbetssätt
Förändring, anpassat till vårdvalet med två olika sätt att organisera familjecentrerat
arbetssätt, familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet
Två ersättningsnivåer föreslås.

2.8.4 PTP- psykolog (praktiktjänstgöring för psykologer)
Förändring, stärka förutsättningarna för PTP, praktisk tjänstgöring för psykologer för att
på sikt öka tillgången till psykologer inom primärvården. Ersättning föreslås.
2.10 Bemanning specialister i allmänmedicin
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Förändring, kravet att minst hälften av specialisterna ska vara
specialister i allmänmedicin är borttaget.
2.10 Bemanning psykolog
Förtydligande av text.

Ersättning och kostnadsansvar
6.1.2 Ersättning för ålder och kön, ca 589 000 listningspoäng per månad. 371 kr per
listningspoäng.
6.1.3 Ersättning för vårdtyngd, ca 589 000 ACG-poäng. 371 kronor per poäng.
6.1.4 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad, 4,00 kronor per poäng.
6.1.4 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad
När läkare från vårdcentralen träffar patienten på psykiatrisk öppenvårdsmottagning
jämställs detta med hembesök, uppräknas till 5.
6.1.6 Särskild ersättning för socioekonomi, 65 kronor per poäng.
6.1.9 Särskild ersättning för åtagande inom närområdesansvaret.
Två ersättningsnivåer, dels nuvarande samt en lägre nivå om merkostnadsersättning på
120 tkr (10 000 kr per månad) utgår till vårdcentraler som medverkar i sådan verksamhet
med sin BVC-verksamhet. En extra etableringsersättning om 24 tkr utgår i samband med
verksamhetens start.
6.1.10 Särskild ersättning för PTP psykolog
35 000 kronor per månad och heltidsanställd PTP-psykolog.
10 000 kronor i tillägg per månad och heltidsanställd PTP-psykolog vid placering inom
de områden som omfattas av extra stöd.
6.1.13 Särskild ersättning för Strama-arbete, 3 kronor per listningspoäng
6.1.14 Särskild ersättning för att tillhandahålla e-tjänster 3 kronor per listningspoäng
6.1.16 Särskild ersättning för utökat öppethållande
Ersättning utgår till vårdcentral för förlängt öppethållande enligt nedan
50 timmar eller mer i veckan men mindre än 55 timmar/veckan ersätts med 10 000 kr
per månad.
55 timmar eller mer i veckan ersätts med 20 000 kr per månad.
Vårdcentralen kan vara öppen för besök eller ha digitalt öppet.
6.1.17 Särskild ersättning för mobil hemsjukvårdsläkare
Till vårdcentraler som har mobil hemsjukvårdsläkare enligt uppdrag beskrivet i kapitel
2.3 utgår ersättning enligt följande.
Extra primärvårdspeng utgår för funktionen.
Beräknas utifrån listade 65 år och äldre, deras ålder, kön och vårdtyngd (ACG).
Tillägg till vårdcentraler som har särskild ersättning för geografi respektive
socioekonomi (CNI).
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6.1.18 Särskild ersättning för extern mellanliggande provtagning
Ersättning utgår när vårdcentralen har utfört mellanliggande provtagning enligt
ordination från sjukhus och registrerat detta enligt anvisning på vårdgivarwebben.
Ersättning utgår med 250 kr per extern mellanliggande provtagning.
6.1.19 Särskild ersättning för upprättande av samordnad individuell plan (SIP)
Särskild ersättning utgår för upprättad SIP med 1500 kr.

7 Informationssystem/informationsteknologi (IS/IT)
Uppdaterad text.

Kontrakt
§ 10 Ekonomiska sanktioner och vite
Uppdaterad avtalstext och förtydligande av när sanktioner och viten ska utgå och nivå
på vite och avgift.
§ 12 Ansökan om utträde ur kontraktet
Förtydligande av vårdgivarens kostnadsansvar vid utträde ur kontrakt samt ansvar för
att övrig medicinsk information omhändertas.

Övrigt
Ändring av namn, Vårdval VG primärvård ändras till Vårdval Vårdcentral.
Länkar hänvisas i kommande Krav- och kvalitetsbok till Vårdgivarwebben.
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