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Västra Götalandsregionen 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Handläggare: Stefan Bengtsson 

Telefon: 0730-777716 

E-post: stefan.bengtsson@vgregion.se

 

Tillämpningsbeslut avseende särskild hantering 
vid brist i dataleverans vid start av verksamheter 
gällande Vårdval Rehab.  
 

Då Leverantör startar en verksamhet i Vårdval Rehab ställs enhetliga krav på 

inleverans av datafiler för beräkning av bland annat vilken ersättning som ska 

utbetalas. Det är leverantörens ansvar att filer med korrekt innehåll levereras 

enligt upprättad filspecifikation och gällande tidplan.  

 

Om korrekt underlag inte inkommer enligt tidsplan har Västra Götalandsregionen 

inget ansvar att korrigera inlevererade uppgifter eller att särskilt hantera data 

utanför upprättad tidsplan. 

 

I Krav- och kvalitetsbok 2014 för Vårdval Rehab kap 6.4 framgår: 

”Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 

rehabenheterna. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av 

god kvalitet enligt gällande tidplan.” 

 

Vid inleverans av indata från en nystartad rehabenhet kan Västra 

Götalandsregionen visa särskild hänsyn. Västra Götalandsregionen kan under 

vissa omständigheter hantera datafiler från leverantörer som inkommit utanför 

upprättad tidsplan. Det är Västra Götalandsregionen som avgör om en sådan 

hantering kan ske, efter analys av varje enskilt fall.  

 

Vårdgivare har inte rätt att kräva särskild hantering. 

 

Om Västra Götalandsregionen åtar sig att hantera datafiler utöver upprättad 

tidsplan kommer en sanktion motsvarande 10 procent av den ersättning som 

extrahanteringen genererar, dock lägst 5 000 kronor, att dras innan utbetalning. 

Detta då leverantören inte fullgjort sin skyldighet att leverera korrekt indata enligt 

gällande tidplan och då extrahanteringen förutsätter extra insatser från 

medarbetare inom Västra Götalandsregionen. 

 

Västra Götalandsregionen åtar sig inget ansvar för innehållet i filerna. Det är 

leverantörens ansvar att korrekt indata rapporteras.  
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Västra Götalandsregionen förbehåller sig rätten att avgöra vilka av 

ersättningsmodellernas delar som är möjliga att beräkna utanför ordinarie 

ersättningsberäkningar. De delar av ersättningsmodellen som inte är möjliga att 

beräkna utgår från vårdgivarens ersättning. 

 

Tillämpningsbeslutet upphör när Västra Götalandsregionen utvecklat en möjlighet 

för vårdgivarna att efter filinlämning själva kunna verifiera att inlämnad fil är 

korrekt och i annat fall kunna lämna ny fil med korrekt data. 

 

Koncernstab hälso- och sjukvård 

 

 

Leena Ekberg 

Avdelningschef 

 

 

 


