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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-05-15 

Diarienummer RS 2020-03175 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Lena Karlsson 

Telefon: 076- 789 31 78 

E-post: lena.elis.karlsson@vgregion.se 

Till Regionstyrelsen 

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:  

1. Regionfullmäktige godkänner justeringar av ekonomiska förutsättningar 

och ersättningsnivå i kapitel 6 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab i 

enlighet med bilagt förslag att gälla från och med 2021-01-01.  

2. Regionfullmäktige godkänner i övrigt, Krav- och kvalitetsbok Vårdval 

Rehab 2020 att gälla även 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen 2014. Krav- och 

kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Med anledning av pandemin 

Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt 

genomföras i uppdraget till rehabenheterna 2021. I ärendet föreslås därför en 

förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag 

enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva 

rehabenhet inom Vårdval Rehab, Krav- och kvalitetsboken 2020. De justeringar 

som föreslås från och med 1 januari 2021 finns i kapitel 6, ersättning och 

kostnadsansvar.  

Justeringar av ekonomiska förutsättningar inför 2021 innebär en uppräkning 

enligt index (15 237 tkr). Ingående obalans och prognostiserad volymökning 

beräknas ge en nettokostnad för år 2021 till 879 709 tkr (761 856 tkr 2020).  

I kapitel 6, höjs ersättning per kontaktpoäng med 9 kronor till 464 kronor (455 kr 

2020).  

https://www.vgregion.se/
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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Fördjupad beskrivning av ärendet 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet  

Vid en förlängning av förfrågningsunderlaget förslås en indexuppräkning, 

motsvarande 2 procent, 15 237 tkr.  

De föreslagna förändringarna ingående obalans och prognostiserad volymökning 

beräknas ge en nettokostnad för år 2021 till 879 709 tkr (761 856 tkr 2020).  

I kapitel 6, krav- och kvalitetsbok kommer ersättning per kontaktpoäng justeras 

till 464 kronor (455 kr 2020), vilket innebär en höjning med 9 kronor.  

Kommunikation  

Beslut om krav- och kvalitetsbok 2021 skickas till vårdgivare inom Vårdval 

Rehab via epost för att ge möjlighet att inte acceptera de ändrade villkoren enligt 

kontraktet. Information lämnas också via nyhetsbrevet, Vårdgivarnytt.  

Beredning 

Ärendet är berett i vårdvalsberedningen 8 maj 2020 och hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen 13 maj 2020.  

Information har lämnats och synpunkter har tagits emot från facklig referensgrupp 

för vårdval samt dialogforum, vilket består av vårdgivarrepresentanter från 

offentlig och privat verksamhet.  

De fackliga organisationerna har utöver facklig referensgrupp fått information om 

förslagen den 30 mars 2020. Förhandling enligt MBL § 11 har den 4 maj 2020 

avslutat i enlighet med arbetsgivarens förslag. En protokollsanteckning från Sveriges 

arbetsterapeuter och Fysioterapeuter har inkommit. 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör 

Kaarina Sundelin 

Direktör produktionsstyrning  

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Förslag till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021 

 MBL §11 2020-05-04 Protokollsanteckningar från Sveriges 

arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna 

 Protokollsutdrag från vårdvalsberedningens sammanträde den 8 maj 2020 

– Förlängning av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021 
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 Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträde den 

2020-05-13 – Krav- och kvalitetsbok Vårdval 2021 

 

Besluten skickas till 

 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder  

 Styrelsen för Närhälsan  

 Kaarina Sundelin  

 Ann Söderström  

 Pavel Basiouk 

 Lena Karlsson för förmedling till vårdgivare inom Vårdval Rehab  
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