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1. Anvisningar tillkommande ersättning – statsbidrag för en
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade den 31 januari 2019 på uppdrag av
regionstyrelsen om statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess, dnr HS 2018-01065.
2. Bakgrund
Staten och SKL har sedan 2006 ingått överenskommelser för att stimulera
landstingen att ge rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågorna en högre prioritet. I
nuvarande överenskommelse ingår bl.a. vårdens insatser vid långvarig smärta. I
VGR har multimodal rehabilitering (MMR) stimulerats via överenskommelser om
statsbidrag sedan 2013.
3. Åtagande
Styrelsen för Närhälsan ersätts under 2019 för att enheten Närhälsan Källstorp
Vårdcentral (611600) bedriver MMR1 i enlighet med ”Riktlinje Multimodal
rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig smärta, dnr HS 2019-00252-1”.
Målet är att personer i arbetsför ålder med icke malign smärta i rygg och nacke
ska stödjas att vara kvar i arbete eller återgå i arbete och arbetssökande.
Behandlingsinsatserna ska löpande redovisas med hjälp av ICD10 samt KVÅ till
vårddatabasen VEGA samt registreras i Nationella registret över
smärtrehabilitering (NRS). Se ”Riktlinje Multimodal rehabilitering (MMR) för
patienter med långvarig smärta, dnr HS 2019-00252-1”.
Utförare som har enheter med teamkompetens i enlighet med ovanstående
riktlinje, som anmält och intygat detta till Koncernkontoret via mmr@vgregion.se
kan få denna ersättning för MMR.
4. Ersättning
Under förutsättning att villkoren i denna anvisning och ovanstående riktlinje
uppfylls av den angivna enheten ersätts utföraren med:
35 000 kronor per avslutad behandlingsserie MMR1
Genom att fakturera för utförda behandlingar intygar utföraren att kraven i
riktlinjen är uppfyllda.
En helårsavstämning kommer att ske, bland annat utifrån inrapporterade data till
VEGA (inregistrerade KVÅ via den enhet som har fått anvisningen). Om
villkoren inte är uppfyllda kan fråga om återbetalningsskyldighet väckas.
5. Utbetalning
Fakturering görs månatligen till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
För interna kunder används kundnummer I71102. För externa kunder är
fakturaadressen: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, FE 982, 405 83 GÖTEBORG

På fakturan ska beställarid 6080002 (OBS! detta är nytt beställarid för 2019)
och produktkoder enligt nedan anges. Av fakturan ska det framgå vilken enhet
som begäran om ersättning gäller. Därför ska enhetskoden i anvisningen framgå
av fakturan, samma kod ska också användas vid registrering av KVÅ.
Det ska tydligt framgå vilka kostnader som faktureras. Detta görs genom att ange
antalet behandlingar som avslutats under aktuell månad tillsammans med
produktkoden nedan.
Produktkod för MMR1:

90157

6. Uppföljning
Utförare som tar emot ersättning för utförda behandlingar ska följa upp
och redovisa sin verksamhet på enhets- och teamnivå.
Tabell 1 Återrapportering av hur medlen har använts per verksamhet

Uppföljning av
åtagande
Närhälsan Källstorp
Vårdcentral

Period som avses 1 jan - 31 dec 2019
Lägesrapport: Vidtagna åtgärder,
antal behandlingar som avslutats

Inrapporteras senast
15 jan 2020
Vidtagna åtgärder, antal
behandlingar som avslutats

Uppföljning ska ske i enlighet med riktlinje, dnr HS 2019-00252-1. Denna
återrapporteras skriftligen från utföraren till mmr@vgregion.se senast den 15
januari 2020.
Kontaktperson: anna.lindstrom@vgregion.se Telefon: 0700-206345
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