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Sammanställning av förändringar i 
Krav- och kvalitetsboken 2022–2023 
Förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV) med 
förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab 

Nedan sammanfattas förändringar Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022–2023 utifrån 

kapitelordning. Utöver detta har redaktionella justeringar genomförts.  

Inledning och generella skrivningar 
• Layouten av förfrågningsunderlaget har uppdaterats för att uppfylla kraven i ny 

lag om tillgänglighet för digital offentlig service, DOS.  

• Inledningen har uppdaterats och utgår ifrån inriktningen i Västra 

Götalandsregionens budget för att visa regionens övergripande mål och styrning 

av hälso- och sjukvården.  

• Koncernkontoret har genomfört ett arbete för att likställa skrivningar i 

uppdragshandlingar i de allmänna villkoren till alla vårdgivare i VGR. Här 

föreslås justeringar av text och begrepp som används för att öka tydligheten. 

Begreppet leverantör används nu mer genomgående och ersätter vårdgivare och 

rehabenhet. Vidare ersätts kontrakt med avtal.  

• En uppdatering har genomförts utifrån nya lagar och styrdokument. Definitionen 

av primärvård ändrades i hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli 2022, därför ändras 

Primärvårdsdefinitionen (HSL 2 kap 6 §) som inleder kapitel 2. 

• Stadsområden införs som begrepp och stadsdelar tas bort. Detta med anledning av 

Göteborgs stads omorganisation. Istället för 10 stadsdelar så finns 4 

stadsområden. Det påverkar storleken på område en vårdgivare kan etablera sig 

på och flytta inom i Göteborg då det i ansökan anges vilken kommun eller 

stadsområde i Göteborg som de avser etablera sig. I kapitel 8 framgår även att 

byte av adress är möjlig inom den kommun eller det stadsområde där enheten är 

etablerad. Leverantören ansvarar för hembesök inom det område som kontraktet 

avser. 

Kapitel 1-att ansöka om godkännande 
• Möjligheten att vila etablering för fysioterapeuter verksamma enligt LOF för att 

arbeta inom vårdval tas bort. 
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• Förtydligande med tidsatt gräns för driftstart, tidigast 3 månader och senast 6 

månader efter tecknande av avtal. 

• Kravet på att leverantören ska skicka in besiktningsprotokoll av lokaler från 

certifierad konsult vid ny enhet, ombyggnation eller flytt har förts in utifrån beslut 

i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020. 

• Förtydligande att alla ägarförhållanden hos sökande och leverantör ska anmälas 

till Västra Götalandsregionen, inte enbart de som anses väsentliga (regleras även i 

kapitel 8). 

• Förtydligande om att Västra Götalandsregionen kan, om det finns särskilda skäl, 

bevilja enheten att använda träningsyta/lokal i direkt anslutning till mottagningen. 

Kapitel 2-om uppdraget 

Kraven för bemanning och kompetens har setts över och justerats enligt nedan:   

• Krav som regleras på annat sätt, exempelvis i lag eller riktlinje tas bort 

• Erfarenhetskravet för klinisk öppenvårdserfarenhet för basuppdrag tas bort för 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter 

• Krav på klinisk erfarenhet av patienter med neurologiska eller kognitiva 

funktionsnedsättningar för logoped justeras från 2 till 1 år och likställs därmed 

med arbetsterapeut och fysioterapeut med tilläggsuppdrag 

• Förtydligande om att leverantören ska tillhanda hålla personal i sådan omfattning 

som krävs för att fullgöra uppdraget i enlighet med avtal 

• Förtydligat att leverantör, via verksamhetschef ansvarar för att all personal har 

adekvat kompetens, utbildning och erfarenhet i sådan omfattning som krävs för 

att tillhandahålla en god och säker vård. 

 

Andra förändringar: 

• Skrivningarna för uppdrag hälsofrämjande förhållningssätt, prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor om att primär- och 

sekundärprevention ska bedrivas genom att hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete integreras i vård- och behandling är förtydligade.  

Nytt är att vårdgivaren vid behandling av barn- och unga ska använda 

Rörelsenyckeln som ett stöd i samtalet om fysisk aktivitet. Materialet är en del av 

regionens strategi för fysisk aktivitet. 

• Under avsnitt för Samverkan föreslås uppdaterade skrivningar om krav på 

samverkan med rehabiliteringskoordinator på vårdcentral och ansvar för 

följsamhet till den regionala riktlinjen för Patientkontrakt inom hälso- och 

sjukvården. Det tydliggörs också att rehabenheterna ska samverka med enheter 

med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa, UPH enheter. 

• Under avsnitt E-hälsa- och digitala vårdtjänster görs ett förtydligande om att 

leverantören ska använda digitaliseringens möjligheter genom principen digitalt 
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när det går, fysiskt när det behövs. Krav införs på leverantören att erbjuda 

artrosskola via 1177:s e-tjänst Stöd- och behandling eller annan digital plattform. 

1177 Vårdguidens e-tjänster justeras utifrån beslut om nya namn på e-tjänster 

som ska tillhandahållas. Svarstiden via 1177:s e-tjänster är tydliggjort till två 

vardagar. Ersättning för asynkron kontakt med kvalificerad hälso- och sjukvård 

föreslås.  

  

Mindre justeringar och förtydligande: 

• Uppdaterad text för tilläggsuppdrag neurovårdteam för att likrikta skrivningar för 

tilläggsuppdrag inom vårdval 

• Samordnad individuell plan hänvisning till nya överenskommelser och riktlinjer 

• Ny hänvisning till rutin på www.vardsamverkan.se vid avvikelser i samverkan 

införs 

• Nya och uppdaterade hänvisningar till överenskommelser och riktlinjer 

• Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ändrar namn till ”Forskning, utveckling, 

utbildning och innovation, FOUUI”. Det är en återgång och bygger på 

förändringen i hälso- och sjukvårdslagen där forskning ingår som en del av 

primärvårdens grunduppdrag, när det från och med 1 juli 2021 regleras i lag 

• VFU tas bort som förkortning. 

Kapitel 3-allmänna villkor 
Koncernkontoret har genomfört ett arbete för att likställa skrivningar i uppdragshandlingar i de 

allmänna villkoren till alla vårdgivare i VGR. 

Västra Götalandsregionen har antagit Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) riktlinje om 

information och marknadsföring. Den gäller nu för alla vårdgivare i VGR. Sådant som inte finns i 

SKR:s riktlinje, exempelvis information om vårdvalssymbolen har arbetats in i kapitlet. 

Justeringar med syfte att ha mer generella avtalsmallar för alla vårdgivare i VGR och 

avtalsformer: 

• Uppdatering av avsnitt för underleverantörer, tillägg att underleverantörens 

verksamhet ska registreras i vårdenhetens journal och att VGR själva avgör vad 

som är en mindre del av uppdraget och därmed kan utföras av underleverantör. 

• Nytt kapitel för beredskapsförberedelser. 

• Nytt kapitel för fysisk säkerhet som tydliggör att leverantören ska bedriva ett 

systematiskt och dokumenterat arbete för verksamhetens säkerhet som innefattar 

säkerhetsarbete för fysisk-, brand- och personsäkerhet. 

• Uppdaterad text för vårdhygien som är likställd i alla avtal och som klargör att 

leverantören ska samverka med Västra Götalandsregionens enheter för 

vårdhygien i enlighet med gällande direktiv (Direktiv HS 2018–00712). 

• Förtydligande under information och samrådsmöten där upprepningar tas bort och 

istället läggs till att anmälningar till nämnda organ (till exempel IVO och 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/7180203c-d48f-47f4-8d1a-ef98c9e32d22/Direktiv%20f%c3%b6r%20v%c3%a5rdhygienisk%20verksamhet%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen.pdf?a=false&guest=true


 

 

4   

Krav- och kvalitetsbok VVR |  2021-09-21 

patientnämnderna) ska informeras om till Västra Götalandsregionen i de fall de 

kan påverka uppdragets bedrivande. Även tillagt exempel på organ; 

Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Åklagarmyndighet och domstol. 

• Nytt kapitel om smittskydd som tydliggör att leverantören ska följa och tillämpa 

lagar och förordningar som riktlinjer. 

Kapitel 4-regler för val av rehabenhet 
Inga föreslagna förändringar. 

Kapitel 5-uppföljning 
Informationen om God Vård har utvidgats för att förtydliga att den ligger till grund för den 

uppföljning som utförs. Ett nytt stycke läggs även till under Västra Götalandsregionens 

uppföljning för att tydliggöra att ekonomisk uppföljning kan ske. Det innebär att efter avslutat 

räkenskapsår ska leverantören på begäran lämna in de ekonomiska redovisningar de enligt lag har 

skyldighet att upprätta. Oftast avses årsredovisning med resultat- och balansräkning, 

verksamhetsberättelse och revisionsrapport. Förtydligande om att data från PrimärvårdsKvalitet 

kommer publiceras på Vården i Siffror (VIS) har förts in. Justering av kapitelordning har gjorts. 

Kapitel 6-ersättning och kostnadsansvar 
I kapitel 6, krav- och kvalitetsbok justeras ersättning per kontaktpoäng till 473 kronor (464 kr 

2021), vilket innebär en höjning med 9 kronor. 

Samordnad individuell plan (SIP) -Särskild ersättning, kontaktpoäng 0,8 har tagits bort, 

ersättningen har överförts till övriga ersättningskomponenter. 

Kontaktpoäng vid besök på hjälpmedelscentral har höjts, från dagens 3 till 4 kontaktpoäng. 

Digitala vårdkontakter: 

• Ersättning vid asynkrona kontakter likställs telefonkontakt med kvalificerad 

hälso- och sjukvård. 

• Digitalt teambesök i samband med upprättande och uppföljning av individuell 

rehabplan 2 eller flera professioner ger 2 kontaktpoäng. 

• Gruppbaserad behandling och patientutbildning likställs för fysisk eller digital 

kontakt. 

• Digital kontakt som ersätter fysiskt besök ersätts på samma nivå som besök på 

mottagningen (exkl. förstagångsbesök). Komplexa, tid och resurskrävande 

åtgärder inkluderas. 

 

För att undvika otydlighet tas det stycke som rör årliga justeringar i ersättningsmodellen, att 

budgetbeslut i Regionfullmäktige kan ändra ekonomiska förutsättningar samt att förändringar ska 

meddelas 6 månader före de träder i kraft har dess punkter tagits bort då de också regleras i kapitel 

8.  
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Nytt avsnitt med förtydligande text om att Socialstyrelsens övergripande principer som ska följas 

för registrering av digitala vårdkontakter och tjänster är tillagt.  

Ersättning vid patientutbildning enligt metoden Lära och bemästra utgår från Krav- och 

kvalitetsböckerna för att istället ersättas på samma sätt som förtroendearvode, regleras även i 

kapitel 2. 

Kapitel 7- informationssystem/informationsteknologi (IS/IT) 
I kapitel 7 har justeringar gjorts för att ha uppdaterade krav, det gäller bland annat FVM som 

kommit längre fram i införandet. Det tydliggörs att implementeringens tillvägagångssätt finns att 

hitta på Vårdgivarwebben. Exempel på andra områden där texten är uppdaterad, utvidgad eller ny 

är: 

• Personuppgifter och reservnummer är utvidgad och förtydligad och här anges de 

källor som ska användas för inhämtning 

• Ny punkt om personuppgiftshantering där lagar, förordningar, vägledningar, 

riktlinjer samt rutiner som ska följas anges 

• Ny hänvisning till lag om tillgänglighet för digital offentlig service, DOS som 

anger krav för all offentlig verksamhet  

• Utökad och förtydligad skrivning av krav gällande Katalog i Väst (KiV) för att 

möta kraven från Inera 

• Punkten om e-tjänstekort är utvidgad och förtydligad utifrån de säkerhetstjänster 

och den programvara som erbjuds på marknaden idag 

• Kravet på att vara ansluten till Journal via Nätet har strukits utifrån FVM och 

införande av Millenium 

• Kravställs att ha webbläsare Microsoft Edge eller Google Chrome för att 

möjliggöra, användande av aktuella system. 

Kapitel 8-avtal 
Nytt är att möjligheter till förändringar vid andra tidpunkter än 1 januari. Som en del i att 

möjliggöra omställningen av hälso- och sjukvård har behovet av att kunna göra ändringar och 

uppdrags- och resursförflyttningar oftare än vad som idag är möjligt enligt avtalskapitlet 

uppkommit. För att möjliggöra detta föreslås en förändring i kapitel 8 § 14 Fullständigt avtal samt 

ändringar och tillägg, där skrivningen att förändringar alltid börjar gälla från nästkommande 1 

januari då stryks. Ny krav- och kvalitetsbok innebär att vårdgivaren blir bunden av politiskt 

beslutade ändrade villkor från och med den dag Västra Götalandsregionen angivit i 

ändringsmeddelandet, dock tidigast 90 dagar efter det att ändringsmeddelandet är avsänt. Alltså 

kan en ändring i praktiken då bli gällande från som tidigast 3 månader efter att beslut fattats. 

Nedan redovisas en sammanställning över mindre justeringar och uppdateringar:  

• Kontaktpersoner stryks från att anges i avtalet. Det är en verkställighetsfråga och 

personer som ofta byts under avtalsperioden, däremot förtydligas att det är 

behörig företrädare för respektive part som undertecknar avtalet 
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• Förtydligande att alla ägarförhållanden hos sökande och leverantör ska anmälas 

till Västra Götalandsregionen, inte enbart de som anses väsentliga.  

• Förtydligande om att utfärdande av ny Krav – och kvalitetsbok innebär revidering 

av avtalet och utgör skatterättsligt en ny avtalstidpunkt, § 6. 

• § 7 meddelarfrihet har kortats något och hänvisar tydligare till att leverantören 

förbinder sig att tillförsäkra sina anställda meddelarfriheter enligt lag (2017:151) 

om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter 

 

Bilaga 1 

För att följa beslutet i regionstyrelsen 2021-04-20 om framtidens vårdutbudsstruktur finns nya 

samverkansområden för vårdcentralerna. Dessa ska förutom att vara grunden till lokalisering av 

kvälls- och helgöppna mottagningar, även ange inom vilka områden samverkan om läkare i 

beredskap ska ske, samt inom vilka områden ett tilläggsuppdrag för Ungas Psykiska Hälsa ska 

utföras, vilket förtydligas i bilagan. För Vårdval Rehab kommer upptagningsområde för 

neurovårdsteam följa de nya samverkansområden så att dessa blir lika för de båda vårdvalen. Det 

innebär att dagens 10 upptagningsområden istället blir 17, justering görs i bilaga 1 i Krav- och 

kvalitetsbok.  

De nya samverkansområdena föreslås bli: 

Samverkansområde 1: Norra Bohuslän   

Ingående kommuner: Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal  

Samverkansområde 2: Bohusläns fjordkommuner   

Ingående kommuner: Uddevalla, Orust, Lysekil  

Samverkansområde 3: Dalsland   

Ingående kommuner: Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda och Dals-Ed  

Samverkansområde 4: Götaälvdalen   

Ingående kommuner: Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet  

Samverkansområde 5: Mellersta Bohuslän   

Ingående kommuner: Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn  

Samverkansområde 6: Södra Bohuslän   

Ingående kommuner: Mölndal, Härryda  

Samverkansområde 7: Mitten Älvsborg  

Kommuner: Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda  

Samverkansområde 8: Norra Sjuhärad   

Ingående kommuner: Bollebygd, Borås, Tranemo, Ulricehamn  
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Samverkansområde 9: Södra Sjuhärad  

Ingående kommuner: Mark, Svenljunga  

Samverkansområde 10: Västra Skaraborg   

Ingående kommuner: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara  

Samverkansområde 11: Norra Skaraborg 

Ingående kommuner: Gullspång, Mariestad, Töreboda 

Samverkansområde 12: Östra Skaraborg   

Ingående kommuner: Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro 

Samverkansområde 13: Södra Skaraborg 

Ingående kommuner: Tidaholm, Falköping   

Samverkansområde 14: Göteborg nordost   

Ingående områden: Angered och Östra Göteborg samt Partille  

Samverkansområde 15: Göteborg Centrum   

Ingående områden: Örgryte-Härlanda, Centrum, Majorna-Linné  

Samverkansområde 16: Göteborg sydväst   

Ingående områden: Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg  

Samverkansområde 17: Göteborg - Hisingen   

Ingående områden: Västra Hisingen, Lundby, Norra Hisingen, Öckerö  

 

 


