
Registrering av distanskontakter, 2021-01-01 Vårdval Rehab 

 

*Följande måste vara uppfyllt för att registrering och rapportering ska ske av de kontakttyper som definieras som kvalificerad hälso- och sjukvård: 

 Vårdkontakten ska ske via en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett 

öppenvårdsbesök. 

 Behandlingsansvarig hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående 

behandling eller ytterligare utredning.  

 Innehållet i vårdkontakten ska journalföras. 

Kontakttyp Personalkategori Beskrivning exempel Patientavgift Ersättning 
kontaktpoäng 

Telefon (T) All legitimerad 
personal (logoped, 
arbetsterapeut, 
fysioterapeut) 

Administrativ kontakt t ex samtal med patienten som leder till en 

bokning hos samma vårdgivare i direkt anslutning till samtalet, 

allmänna upplysningar, generell rådgivning eller information om 

kommande vårdkontakt, öppettider och dylikt i de fall ingen 

medicinsk bedömning görs  

Gäller också administrativ kontakt som sker via exempelvis chatt 

eller 1177 vårdguidens meddelandefunktion 

0 0 

Telefon som ersätter besök (TB) All legitimerad 
personal 

Kvalificerat hälso- och sjukvård, se definition nedan* 
T ex medicinsk bedömning, uppföljning och beslut om behandling 
eller ytterligare utredning 

0  0,2 

Videodistansmöte, enskilt (M) 
+ZV051 

Fysioterapeut Kvalificerad hälso- och sjukvård, se definition nedan* ordinarie 
personal på enheten 

100 kr  1,0** 

Arbetsterapeut, 
logoped 

Kvalificerad hälso- och sjukvård, se definition nedan* ordinarie 
personal på enheten 

100 kr 1,2** 

Videodistansmöte, 
patientutbildning grupp (M, 
G/GT) +ZV051+UX401 

Arbetsterapeut, 
fysioterapeut 

Kvalificerad hälso- och sjukvård, se definition nedan* ordinarie 
personal på enheten 

50 kr  0,6 

Skriftlig distanskontakt som 
ersätter besök (BR) +ZV051 

All legitimerad 
personal 

Kvalificerad hälso- och sjukvård, se definition nedan* 
T ex chatt  

0 0 



Observera att det alltid krävs en giltig medicinsk åtgärdskod samt diagnos. För telefon krävs dock endast giltig medicinsk åtgärdskod. Se dokument 

Besöksregistrering Vårdval Rehab 2021 fliken "Giltiga Diagnoser" och fliken "Giltiga Åtgärdskoder" för att se vilka som är giltiga. Det finns en flik som 

tydliggör vilka gruppbehandlingar som kan genomföras digitalt. 

 **För tilläggsuppdrag neurovårdteam tillkommer 1,0 kontaktpoäng vid videodistansmöte.  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardval-rehab/dataleveranser/


Exempel och förtydligande 

Krav på kvalificerad hälso- och sjukvård: 
Journalanteckning upprättas där medicinsk bedömning och beslut om åtgärd går att utläsa. Det ska ske i en dialog mellan vårdgivare och patient och det ska 

innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök. 

Registrering av vårdkontakt: 
Sker då kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård är uppfyllda enligt ovanstående kriterier. Vårdkontakterna ska rapporteras in till VGR. 

Receptförnyelse: 
När patient hör av sig för förnyelse av recept sker alltid en medicinsk bedömning, vilket innebär att journaldokumentation också ska ske. Det innebär att 

receptförnyelse räknas som kvalificerad hälso- och sjukvård. 

Skriftlig digital distanskontakt: 
Oavsett hur lång tid en dialog via chatt eller sms pågår ska registrering av vårdkontakt ske i de fall då hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i 

journalen. I journalanteckningen ska framgå upptagen anamnes, status, medicinsk bedömning samt åtgärd. Säker autentisering krävs. 

Ljud och bild i realtid: 
I de fall distanskontakten via videolänk resulterar i en journalanteckning med upptagen anamnes, status, medicinsk bedömning samt åtgärd ska det 

registreras som en vårdkontakt. 

Egenmonitorering 
Egenmonitorering bedöms inte i sig själv vara en kvalificerad hälso- och sjukvårdsåtgärd. Det kan däremot vara underlag för en kvalificerad hälso- och 

sjukvårdsåtgärd, som då registreras utifrån behov av åtgärd och kontaktform. Regionala KVÅ-koder finns för start och avslut av egenmonitorering, länk.  

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b147f94e-7dd3-40e3-9755-3ad3e6e6d825/Beslut%20nya%20regionala%20KVÅ-koder%20start%20och%20avslut%20av%20egenmonitorering.pdf?a=false&guest=true

