
 

 

Enhet primärvård och fördjupad uppföljning 

Västra Götalandsregionen 

2021-09-21 

Sammanställning av förändringar i 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval 
Vårdcentral 2022-2023 
Förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV) med 
förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval vårdcentral för 2022–2023. 

Nedan sammanfattas förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2023 

utifrån kapitel. 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 

 En genomgång av text och begrepp har genomförts för att öka tydligheten. 

Begreppet leverantör används nu i högre grad och ersätter vårdgivare och 

vårdcentral. Vidare ersätts kontrakt med avtal. 

 Årtalet på omslaget tas bort, då förfrågningsunderlaget blir flerårigt. 

Stadsområden i Göteborgs stad 
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 i 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. 

 

Inom sitt närområde har vårdcentralen ansvar att samverka och upprätta närområdesplan där 

ansvarsfördelning om gemensamma åtaganden ska fördelas. Tidigare har närområdet i 
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Göteborg definierats via de 10 stadsdelarna, medan de i övriga regionen bygger på 

kommungränserna. Förändringen i Göteborg innebär att en översyn av hur närområden för 

samverkan i Göteborg ska se ut behöver genomföras tillsammans med vårdgivarna inom 

vårdval vårdcentral och samverkansparter. Ett arbete är påbörjat och hur närområden i 

Göteborg kommer att definieras publiceras hösten 2021 på vårdgivarwebben.  

 

Närområdet avgör även inom vilket geografiskt område en vårdcentral vid behov ska erbjuda 

hembesök till sina listade invånare. 

Kapitel 1 - Att ansöka om godkännande 
 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). 

 Stycke om godkännande av tilläggsuppdrag förs in då uppdragets första tilläggsuppdrag 

ska möjliggöras. 

Sjuksköterskemottagningar regleras som filial 
I kapitel 1.3 justeras reglerna för filial justeras och gälla även sjuksköterskemottagningar. Detta 

i syfte dels att ha kännedom om och att ha godkänt alla utbudspunkter för vård som finns inom 

ramen för Krav- och kvalitetsböckerna. Dels för att klargöra vilka förutsättningar som gäller för 

att bedriva enbart en begränsad del av uppdraget. Förutsättningarna handlar om att en filial eller 

sjuksköterskemottagning ska vara inom samma kommun eller stadsområde som huvudenheten, 

det ska vara i områden med stora avstånd eller glesa kommunikationer där det inte finns någon 

fullvärdig vårdcentral på samma ort. Det ska vara till nytta för listade på huvudenheten och ej 

kringgå konkurrensregler.  

Kapitel 2 - Om uppdraget 
Definitionen av primärvård ändrades i hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli 2021 (HSL 2 kap 6 

§). Därför ändras Primärvårdsdefinitionen som inleder kapitel 2.  

Ny rubrik Patientkontrakt  
Nytt stycke i kapitel 2 för att tydliggöra vårdgivarnas skyldigheter vid patientkontrakt. Det 

innebär ett ansvar för att ta fram patientkontrakt enligt regional riktlinje Patientkontrakt inom 

hälso- och sjukvården. Patientkontraktet består av:   

 Fast vårdkontakt  

 Sammanhållen planering   

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49772/Patientkontrakt%20inom%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rden.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49772/Patientkontrakt%20inom%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rden.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49772/Patientkontrakt%20inom%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rden.pdf?a=false&guest=true
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Fast läkarkontakt – utveckling av ersättning och avslut 
tillämpningsanvisning  
Krav som enbart funnits i tillämpningsanvisningen förs in i Krav- och kvalitetsboken och den 

av hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade tillämpningsanvisningen avslutas.  

 

Den särskilda ersättningen finnas kvar, men till viss del förändras, utökas och kompletteras. För 

att inte skapa incitament för att överanställa ST-läkare i syfte att erhålla den särskilda 

ersättningen för fast läkarkontakt kommer högst 50 procent av en vårdcentrals patienter få vara 

listade på en ST-läkare för att få full ersättning. En extra stimulans för de enheter som kan 

erbjuda i stort sett alla sina listade fast läkarkontakt förs in. 

 

En vårdcentral erhåller: 

 

 6 kronor per listpoäng för ålder och kön, samt 6 kronor per listpoäng för vårdtyngd 

om minst 70 procent av de listade på vårdcentralen har en namngiven fast 

läkarkontakt 

 ytterligare 6 kronor per listpoäng för ålder och kön samt 6 kronor per listpoäng för 

vårdtyngd betalas ut om högst 50 procent av de listade är listade på en ST-läkare. 

 Ytterligare 10 kronor per listpoäng för ålder och kön samt 10 kronor per listpoäng 

för vårdtyngd betalas ut om 98 procent av enhetens listade har en namngiven fast 

läkarkontakt och där högst 50 procent är listade på en ST-läkare. 

Samordnad individuell plan  
Styckeersättning utgår, då det ingår i grunduppdraget och nu har en introduktionsersättning 

stimulerat införande av arbetssättet under några år. Uppdaterade hänvisningar till 

överenskommelser och riktlinjer. 

Läkarmedverkan i hemsjukvård 

Nytt begrepp Läkarmedverkan på kommunala boendeenheter 
En vårdcentral har ansvar för läkarmedverkan (integrerat patient- och medicinskt 

rådgivningsansvar) på särskilda boenden, inklusive korttidsboende, samt i bostäder med 

särskild service. När en person flyttar in på ett boende erbjuds den, med respekt för det fria 

vårdvalet, att lista sig på den vårdcentral som har ansvaret. Fördelningen av ansvaret sker i 

överenskommelse i närområdesplanen i första hand och i andra hand utifrån närhetsprincip. 

Uppdraget läkarmedverkan på kommunala boendeenheter innebär planerad läkarmedverkan en 

gång i veckan på boenden för äldre, planerad läkarmedverkan kontinuerligt på boenden för 

personer med funktionsnedsättning. Ansvarig enhet ska bemanna och avsätta tid för 

konsultation och läkarbesök på boendet, när det behövs och för att förhindra onödig 

sjukhusvistelse. 
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Medicinskt rådgivningsansvar på kommunal enhet – ersätter 
samordningsansvar 

För att förtydliga vad uppdraget innebär byts begreppet samordningsansvar till medicinskt 

rådgivningsansvar på kommunal enhet, då ansvaret gäller stöd till personal i övergripande 

hälso- och sjukvårdsfrågor i kommunal hälso- och sjukvård, inget patientansvar. Den särskilda 

ersättningen för ansvaret höjs till 1 500 kronor per plats och år. 

En förändring för att minska komplexiteten i modellen genomförs. För boenden så följer det 

medicinska rådgivningsansvaret den enhet som har ansvar för läkarmedverkan. För daglig 

verksamhet och hemsjukvård i ordinärt boende fördelas medicinskt rådgivningsansvar via 

överenskommelse i närområdet och specificeras i närområdesplanen, förstahandsvalet är där 

den enhet som har flest listade i verksamheten 

Behandlingsansvar på korttidsboende 

Förtydligat att om en enhet har behandlingsansvaret på ett korttidsboende så har de även det 

medicinska rådgivningsansvaret. Ett förtydligande införs om att vid förskrivning av hjälpmedel 

och läkemedelsnära produkter ansvarar den vårdcentral där patienten är listad för detta, även 

under vistelse på korttidsboende. Ersättningen höjs till 15 000 kr per plats och år. 

Tillgänglighet - Digitala vårdtjänster 
Förtydligande om att vårdgivaren ska använda digitaliseringens möjligheter genom principen 

digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Krav att använda stöd- och behandlingsplattform via 

1177:s e-tjänst Stöd-och behandling eller motsvarande applikation för exempelvis iKBT. 

Utöver detta ska enheterna beakta möjligheten att använda SoB även för andra behov, både 

genom att se över de stöd- och behandlingsprogram som redan skapats och även genom att se 

över möjligheten att skapa egna. Svarstiden via 1177:s e-tjänster är tydliggjort till två vardagar. 

De obligatoriska tjänsterna på 1177 vårdguidens e-tjänster har fått uppdaterade namn. 

Ny organisation Kvälls- och helgöppna mottagningar 
(jourcentraler) 
Uppdraget och organiseringen har ändrats för kvälls- och helgöppna mottagningar, jourcentral; 

 utförs inom nya upprättade samverkansområden, se rubrik ”Förändringar i 

samverkansområden” 

 vara tillgänglig per telefon, fysiska besök och digitala besök (ljud och bild i 

realtid) och ingången är digitalt när det går, fysiskt om det behövs 

 kommunikation/informationskrav till invånare om hur det fungerar på enheten. 

 

En särskild ersättning kommer finnas till en enhet i varje samverkansområde som är 

mindre än 50 000 invånare. Strukturen för hur samverkan ska ske mellan enheter 

förändras, se bilaga 1 Samverkansområden. 
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Barnhälsovård och förändringar under familjecentrerat 
arbetssätt 
Kapitlet om Barnhälsovård har genomgått en översyn och exempelvis har ett flertal exempel 

från rikshandboken för barnhälsovård tagits bort och även några upprepningar som funnits. 

Kapitlet som rör lokaler för barnhälsovård flyttas och blir en underrubrik till lokaler i kapitel 

tre, och kapitlet om tillgänglighet blir en underrubrik till tillgänglighet i kapitel två. Översynen 

innebär i stort ingen förändring i uppdraget.  

 

En förändring är att begreppet familjecentralsliknande verksamhet tas bort. Begreppen 

familjecentrerat arbetssätt och familjecentral finns kvar och ersättningen för merkostnader finns 

kvar i två nivåer, på samma sätt som idag. Förändringen innebär att ersättningen utgår ifrån 

graden av samlokalisering av BVC. Om BVC deltar med hela eller delar av sin ordinarie 

verksamhet på en familjecentral avgör om det är den högre eller lägre ersättningen som blir 

aktuell.  

Översyn av krav på bemanning och kompetens 
Hela kapitel 2.6 har setts över för att öka tillitsstyrning och ta bort krav som regleras på annat 

sätt. 

 Specialist i allmänmedicin ska vara i tjänst under hela öppettiden och på plats under 

större delen av öppettiden. Vid frånvaro ska specialist i allmänmedicin vara tillgänglig 

och kunna nås via telefon. Legitimerad läkare ska finnas på plats hela öppettiden. I 

övrigt ska läkarbemanningen vara tillräcklig för att upprätthålla god kontinuitet, 

tillgänglighet och säker vård. Detta är en förtydligad skrivning, som har samma 

inriktning som den tidigare. 

 

 Om vårdcentralen håller vissa delar öppet utöver den tid när läkare ska finnas på plats 

ska det tydligt framgå på till exempel hemsida och skyltar vilken avgränsad verksamhet 

det gäller (exempelvis lab, medicinsk fotvård, UPH). Denna skrivning är ny för att 

förtydliga möjlighet. 

 

 Hälso- och sjukvårdsrådgivning som innebär hög grad av självständighet ska ges av 

legitimerad sjuksköterska. Det erfarenhetskrav som finns på området idag tas bort, för 

att tydliggöra verksamhetschefens ansvar och det egna ansvaret på legitimationsyrke. 

 

 Vårdcentralen bemannas dagligen med distriktsköterska utifrån behov. Här är 

förändringen att vi specificerar att det är dagligen som en vårdcentral ska ha 

distriktsköterska på plats. 

 

 Patienter med kroniska sjukdomar ska erbjudas vård med hög tillgänglighet och god 

kvalitet.  För sjukdomarna diabetes och astma/KOL ska, förutom läkarkontakt, erbjudas 

insatser av sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom respektive område om minst 

15 högskolepoäng. Skrivningen är uppdaterad för att få likriktighet mellan områdena 

och tydliggöra syfte. 
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 Stycke om att legitimerad psykoterapeut ska ange grundprofession tas bort. Det framgår 

i andra styrdokument. 

 

 Det utskrivna kravet i Krav- och kvalitetsboken på tillgång till diplomerad 

tobaksavvänjare tas bort. Det regleras i regionala medicinska riktlinjer, se regional 

medicinsk riktlinje- Prevention och behandling vid tobaksbruk. 

 

 Kravet att läkare på BVC ska ha dokumenterad erfarenhet av pediatrik tas bort. Det 

ingår i kompetensen hos de läkare som är behöriga att utföra uppdraget. Det läggs till att 

för läkare under utbildning gäller nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BHV. 

Krav på rehabiliteringskoordinator 
Funktionen rehabiliteringskoordinator förs in som krav och ska arbeta enligt lag om 

koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Ett statsbidrag har under många år funnits och 

använts till att införa och etablera funktionen som redan idag finns på över 90 % av 

vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen. 34 miljoner kronor tillförs budgeten för att 

finansiera kravet. 

Förändringar i Utbildningsuppdraget 
Kapitel 2.7 har setts över och flera förändringar genomförs 

 Läkarutbildningen har förändrats och en ny typ av tjänst, bastjänstgörande läkare 

(BT), behöver tas emot på vårdcentralerna. 

 Förtydligande att alla vårdcentraler är utbildningsvårdcentraler. 

 Utifrån beslut från regiondirektören 2019 har ett nytt stycke har förts in om att 

verksamhetschefen är ansvarig för anställda under utbildning på enheten (ST och 

PTP). Studierektor är ett stöd för verksamhetschef. 

 Krav på att enheterna ska genomföra SPUR-granskning, även det efter beslut från 

regiondirektören 2019. 

 Text kring PTP-psykolog uppdaterat för att följa text för ST-läkare. 

Nytt namn på rubrik för att tydliggöra forskning 
Kapitel 2.8 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ändrar namn till ”Forskning, utveckling, 

utbildning och innovation FOUUI”. Det är en återgång och bygger på förändringen hälso- och 

sjukvårdslagen där forskning ingår som en del av primärvårdens grunduppdrag, när det från och 

med 1 juli 2022 regleras i lag.  

Nytt tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa (UPH)  
Vårdcentraler kan ansöka om uppdraget att vara resursmottagning med samlad fördjupad 

kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga 

med psykisk ohälsa. Detta drivs till och med 2021 som ett pilotprojekt på vårdcentraler runt om 

i regionen. 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/20838/Prevention%20och%20behandling%20vid%20tobaksbruk.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/20838/Prevention%20och%20behandling%20vid%20tobaksbruk.pdf?a=false&guest=true
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Vårdcentraler ska arbeta enligt RMR Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa – 

omhändertagande inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.  

Tilläggsuppdraget gäller patienter 6-17 år, eller i samband med att BVC överlämnar ansvaret 

till elevhälsan. 

Samverkan och tillgänglighet på UPH 
Uppdraget ska utföras inom samverkansområden, se rubrik Bilaga 1. Det innebär att samverka 

med vårdgrannar, som vårdcentraler, rehab, kommun, skolor, specialistvård. Enheten ska även 

vara en resurs och erbjuda konsultation och handledning till övrig primärvård, vårdgrannar och 

samverkansparter. 

Besök sker i huvudsak på mottagning, men även i patientens närmiljö det kallas då besök 

utanför mottagningen. En viktig princip är att det ska vara lättillgängligt, patienter ska kunna 

tas emot utan remiss. Verksamheten ska även kunna erbjuda insatser kvällstid, framförallt för 

gruppverksamhet och lokaler ska därför möjliggöra parallell gruppbehandling i minst två rum. 

Kompetens och bemanning på UPH 
Minst 4,5 tjänstefaktorer ska bemanna ett UPH. Av dessa ska minst två vara legitimerade 

psykologer med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och minst ett års klinisk 

erfarenhet av arbete med barn och unga, alternativt en legitimerad psykolog och en legitimerad 

psykoterapeut båda med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och minst ett års 

klinisk erfarenhet av arbete med barn och unga. Det ska även finnas minst en legitimerad hälso- 

och sjukvårdskurator/socionom samt minst ett års klinisk erfarenhet av barn och unga med 

psykisk ohälsa. 

Nedan redovisas en sammanställning över mindre 
justeringar och uppdateringar i kapitlet:  
 Information om Lära och bemästra stryks då särskild ersättning utgår från Krav- 

och kvalitetsböckerna för att istället ersättas på samma sätt som förtroendearvode. 

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

införs. 

Kapitel 3 – Allmänna villkor 
I kapitel 3, allmänna villkor har följande justeringar gjorts i syfte att för att likställa 

uppdragshandlingar till alla vårdgivare i Västra Götalandsregionen: 

 Uppdatering av kapitel hänvisning till lagar, förordningar samt Västra 

Götalandsregionens riktlinjer och rutiner. 

 Krav att all personal har nödvändiga kunskaper i svenska enligt nivå angiven av 

Socialstyrelsen. 

 Förtydligande att handbok för läkemedelsförskrivning ska följas och nutrition 

ersätter begreppet särnär. 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49164/Barn%20och%20unga%20med%20tecken%20p%C3%A5%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20-%20omh%C3%A4ndertagande%20inom%20v%C3%A5rdval%20v%C3%A5rdcentral%20och%20v%C3%A5rdval%20rehab.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49164/Barn%20och%20unga%20med%20tecken%20p%C3%A5%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20-%20omh%C3%A4ndertagande%20inom%20v%C3%A5rdval%20v%C3%A5rdcentral%20och%20v%C3%A5rdval%20rehab.pdf?a=false&guest=true
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 Förtydligande att förskrivning av personliga hjälpmedel sker enligt Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel och förskrivaren ska vara väl förtrogen med 

processen. 

 Uppdatering av kapitlet kring underleverantörer, tillägg att underleverantörens 

verksamhet ska registreras i vårdenhetens journal och att Västra 

Götalandsregionen själva avgör vad som är en mindre del av uppdraget och 

därmed kan utföras av underleverantör. 

 Kapitlet katastrofmedicinsk beredskap och planering ersätts av 

Beredskapsförberedelser. 

 Fysisk säkerhet förs in som ett eget kapitel där det fastställs att leverantören ska 

bedriva ett systematiskt och dokumenterat arbete för verksamhetens säkerhet som 

innefattar säkerhetsarbete för fysisk-, brand- och personsäkerhet. 

 Vårdhygien har fått en uppdaterad text 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).  

 Utifrån att VGR har antagit Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) riktlinje 

om information och marknadsföring har en översyn gjorts av kapitel 3.21 

information och marknadsföring, tillsammans med övriga avtalsområden. Den 

antagna riktlinjen gäller nu för alla vårdgivare i VGR. Därför justeras krav- och 

kvalitetsboken och den riktlinje som antogs 2014 för marknadsföring och 

information upphör. Sådant som inte finns i SKR:s riktlinje, exempelvis 

information vårdvalssymbolen har arbetats in i kapitlet och Information och 

Marknadsföring delas in i två underrubriker.  

 Förtydligande under information och samrådsmöten där upprepningar tas bort och 

istället läggs till att anmälningar till nämnda organ (som ex IVO och 

patientnämnderna) ska informeras till VGR i de fall de kan påverka uppdragets 

bedrivande. Även tillagt exempel på organ; Arbetsmiljöverket, Skatteverket, 

Åklagarmyndighet och domstol. 

Kapitel 4 – Regler för val av vårdcentral 
Hela kapitel 4 har uppdaterats för att sammanfoga texten med den som tidigare funnits i bilaga 

2. All information finns nu i kapitel 4 och bilaga 2 stryks.  

Möjlighet till partiellt tidsbegränsat listningsstopp införs 
Om många invånare under kort tid väljer vårdcentralen kan en situation uppkomma som utgör 

en risk för patientens säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem. Vårdcentralen ansvarar för 

att vidta åtgärder för att motverka denna utveckling. Som ett led i detta kan leverantören ansöka 

skriftligt hos Västra Götalandsregionen om partiellt listningsstopp under en begränsad period.  

Av ansökan ska framgå: 

 Beskrivning av situationen och skälen till ansökan 

 hur situationen påverkar patientens säkerhet och/eller allvarliga 

arbetsmiljöproblem  

 hur länge det partiella listningsstoppet behöver pågå 

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
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 en handlingsplan för hur situationen ska lösas på kort och på lång sikt 

 om det finns andra vårdcentraler i kommunen/närområdet som kan omhänderta 

invånarnas önskemål om listning under det partiella listningsstoppet.     

 

Partiellt listningsstopp omfattar inte inflyttade personer som tillhör vårdcentralens geografiska 

område och som inte gjort ett aktivt val nyfödda som tillhör vårdcentralens geografiska område 

där vårdnadshavare inte gjort ett aktivt val. Om ansökan beviljas av VGR är vårdgivaren 

informationsskyldig mot invånarna 

Kapitel 5 - Uppföljning 
Informationen om God Vård utvidgats för att tydliggöra 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 
Stycke som rör årliga justeringar i ersättningsmodellen och att budgetbeslut i 

Regionfullmäktige kan ändra ekonomiska förutsättningar och stycke om att förändringar ska 

meddelas 6 månader före det träder i kraft stryks. Dessa frågor regleras i kapitel 8 och 

det riskerar bli otydligt om det förekommer på fler ställen.  

Specificerade ersättningsförändringar 

6.1.2 Ersättning ålder och kön och 6.1.3 Ersättning för vårdtyngd  
Ersättning ålder och kön och 6.1.3 Ersättning för vårdtyngd, ersättningen förändras per 

listningspoäng och månad till 458 kronor. 585 000 listningspoäng per månad 2021 ändras till 

588 000 listningspoäng per månad 2022, med anledning av viktlisteförändring.  

6.1.4 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad  
En omdefinition genomförs. Uträkning utgår nu ifrån besök som görs på den listade 

vårdcentralen i relation till alla besök inom öppenvård. En del av dagens ersättning går in i 

geografiersättning. Nivåer för att få ersättning för täckningsgrad ändras från spannet 50-80 

procent, till 30-70 procent. 

6.1.6 Särskild ersättning för geografi 
Geografiersättningen får en tillkommande komponent med 1 poäng till vårdcentraler som är 

ensamma om uppdraget i en kommun. För en vårdcentral som är enda vårdcentral i en kommun 
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men som inte uppnår fler än 11 poäng är månadsersättningen 100 000 kr. Vårdcentraler som 

kvalificerar sig för särskild ersättning för geografi ska erhålla minst 100 000 kr per månad. 

 

Förändringar genomförs som ska stärka förutsättningarna i mindre kommuner och de enheter 

som har längst avstånd till sjukhus med medicinsk akutmottagning. Komponenten för avstånd 

till sjukhus dubblas från max 6 poäng till max 12 poäng. Komponenten för avstånd till större 

tätort halveras till max 3 poäng. Den senare förändringen kan leda till att vårdcentraler erhåller 

halvpoäng.  

 

Dessutom erhåller vårdcentral belägen i en kommun med högst 8 000 invånare 2 poäng samt att 

vårdcentral belägen i en kommun med 8 001-14 000 invånare erhåller 1 poäng.  

 

En höjning av antalet maxpoäng från 23 till 28 och brytpunkten för att erhålla 

geografiersättning höjs från 9 poäng till 11 poäng.  

 

Vårdcentraler som kvalificerar sig för särskild ersättning för geografi ska erhålla minst 100 000 

kr per månad. 

 

Den särskild kommunpoäng tas bort och ersättningens fasta belopp per år tas bort. 

6.1.8 Särskild ersättning för åtagande inom närområdesansvaret 
Särskild ersättning för åtagande inom närområdesansvaret, särskilda ersättning för medicinskt 

rådgivningsansvar i kommunal hälso- och sjukvård ökas till 1 500 kr per plats och år.  

 

Ny särskild ersättning införs för Läkarmedverkan på kommunal boendeenhet 1 500 kr per plats 

och år. 

 

Ersättningen för behandlingsansvar på korttidsboenden räknas upp till 15 000 kr per år och 

plats. 

 

Texten gällande familjecentrerat arbetssätt och ersättning för merkostnad vid familjecentraler 

justeras enligt förändringarna som beskrivs ovan under rubriken ” Barnhälsovård och 

förändringar under familjecentrerat arbetssätt”. 

6.1.12 (blir 6.1.17) Särskild ersättning för deltagande i kvälls- och 
helgöppen mottagning 
Ändrar avsnittsnummer till 6.1.17. Ersättningen förändras till 200 000 kronor per månad för en 

enhet i de samverkansområden där antalet invånare är färre än 50 000. En vårdcentral som 

erhåller ersättning för kvälls- och helgöppen mottagning kan inte också uppbära ersättning för 

utökat öppethållande under samma tid.  

6.1.13 Särskild ersättning för utökat öppethållande 
Ersättningen utökas med 5 gånger ersättningen. 
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6.1.14 Särskild ersättning mobil hemsjukvådsläkare  
Den särskilda ersättningen avslutas. Dagens budgeterade medel går in i ACG och viktning av 

ålder och kön. 

6.1.16 Särskild ersättning för upprättande av samordnad individuell 
plan (SIP) 
Den särskilda ersättningen tas bort och budgeterade medel går in i vårdtyngd och ålder och kön. 

6.1.17 Särskild ersättning patientutbildning Lära och bemästra 
Ersättningen tas bort och hanteras istället som arvoden i VGR. 

6.1.16 (ny) Tilläggsuppdrag för ungas psykiska hälsa 

Ny ersättningsmodell för att ersätta det nya tilläggsuppdraget som baseras på storlek på UPH-

mottagningen. Delas in i 3 grupper, liten, mellan och stor mottagning, beroende på antal barn i 

aktuellt upptagningsområde. *En geografiersättning ges även till mottagningar som är 

lokaliserade i norra, södra eller östra hälso- och sjukvårdsnämndernas område. 

Liten UPH-mottagning 

 Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år 550 st 

 Ersättning 370 000 kr/mån 

 Geografi 70 000kr/mån* 

Mellan UPH-mottagning 

 Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år 700 st 

 Ersättning 448 000 kr/mån 

 Geografi 70 000kr/mån* 

Stor UPH-mottagning 

 Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år 800 st 

 Ersättning 520 000 kr/mån 

 Geografi 70 000kr/mån* 

Kapitel 7 – Informationssystem/ 
informationsteknologi (is/it) 
I kapitel 7 har en mindre justering föreslagits i texten kring FVM, att implementeringens 

tillvägagångssätt står på Vårdgivarwebben. 

Ett antal uppdateringar i övrigt för att ha uppdaterade krav.  
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 Punkt om personuppgifter och reservnummer är utvidgad och förtydligad med 

tanke på patientsäkerheten och här anges de källor som ska användas för 

inhämtning.  

 Ny punkt om personuppgiftshantering där lagar, förordningar, vägledningar, 

riktlinjer samt rutiner anges som skall följas. Punkten avser patientsäkerhet och 

personsäkerhet.  

 Ny hänvisning till lagen om tillgänglighet för digital offentlig service tas med.  

 Punkten om KiV är utökad och förtydligad för att fullt ut 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.  

 Ansluta sig till och använda Sesam Läkemedelsnära produkter, vilket tidigare 

enbart framgått i kapitel 3.  

Bild- och funktionsregistret (BFR) har uppgraderats och expanderats nya punkter har då lagts till:  

 utgå från den regiongemensamma förteckningen av undersökningskoder inom 

Bild- och funktionsmedicin vid beställning av undersökning  

 när så är möjligt, lagra upprättad patientdokumentation i form av medicinsk bild, 

mätdata eller annan media med av VGR angiven tillhörande information via 

elektronisk överföring i Bild- och Funktionsregistret (BFR)  

 använda elektronisk remiss-svarsfunktion när så är möjligt.  

Kapitel 8 – Avtal för Vårdval Vårdcentral 

Möjlighet till förändringar vid andra tidpunkter än 1 
januari 
Det införs möjligheter till förändringar vid andra tidpunkter än 1 januari. Som en del i att 

möjliggöra omställningen av hälso – och sjukvården 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 förändras en skrivning i kapitel 8 § 14 Fullständigt avtal 

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

nästkommande 1 januari då stryks. Det 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. 

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen
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Nedan redovisas en sammanställning över mindre 
justeringar och uppdateringar i kapitlet:  
 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. 

 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 - Samverkansområden och läkare i 
beredskap 
För att följa beslutet i regionstyrelsen 2021-04-20 om framtidens vårdutbudsstruktur så har 

samverkansområdena förändrats. Dessa ska förutom att vara grunden till lokalisering av kvälls- 

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

kan ske, samt inom vilka området ett tilläggsuppdrag för Ungas Psykiska Hälsa ska utföras, 

vilket förtydligas i bilagan. 

 

istället för dagens 10 områden så blir det 17 områden inom vilka alla vårdcentraler ska 

samverka kring minst en kvälls- och helgöppen mottagning (jourcentral). 

Då uppdraget enligt denna modell kan innebära en stor förändring i organisationen för 

vårdgivare i vissa områden så är implementeringsperiod beslutad till hela 2022.  

Områdena blir: 

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  
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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  

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  
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Bilaga 2 – Regelverk för invånarnas val av 
vårdcentral 
Hela bilagan har sammanfogats i kapitel 4 och bilaga 2 stryks. 


