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Sammanställning av förändringar 
under avtalsperiod Krav- och 
kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022–2023 
Regionfullmäktige beslutade den 21 september 2021, § 156 om att Krav- och 
kvalitetsböckerna ska vara tvååriga och gälla för år 2022–2023 samt att 
förändringar kan ske under avtalsperiod för att omhänderta bland annat beslut om 
budget och genomförandet av omställningen.  

Den 28 september 2022 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om följande 
förändringar från den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om en uppräkning av ersättning med 3 procent. Detta 

innebär en höjning med 2,96 procent för leverantörerna utifrån att en avrundning görs till hel 

krona. Ersättning per kontaktpoäng justeras till 487 kronor (473 kronor 2022), vilket innebär en 

höjning med 14 kronor.  

Regeringen har beslutat att beteckningen region ersätter beteckningen landsting. Förändringen 

trädde i kraft den 1 januari 2020. Utifrån beslutet justeras skrivningarna i Krav- och 

kvalitetsboken.  

Förtydligande av fotnot gällande registrering av distanskontakt asynkront, telefon eller via 

videolänk, viktade vårdkontakter i kapitel 6.1.1. Förtydligandet syftar till att tydliggöra att alla 

vårdkontakter ska utföras av rehabenhetens personal för att säkerställa digifysisk vård med hög 

kontinuitet och patientsäkerhet.  

Hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning 

av insatser för habilitering och rehabilitering tas bort då den upphört att gälla vid utgången av 

februari 2022. Innehållet regleras numera i lag, som till exempel fast vårdkontakt och upprättande 

av individuell plan (SIP). Regelförenkling kring samordning och samverkan är ett sätt att 

undanröja hinder och ett stöd i omställningen till en god och nära vård.   
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Vid beredningen av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022–2023 så beslutades att kravet på 

att enheterna ska vara anslutna till e-tjänsten Journalen skulle flyttas från kapitel 7 is/it, till avsnitt 

2.4.4 Digitala vårdtjänster. Ett misstag i processen gjorde att kravet föll bort ur det beslutade 

underlaget. Detta återinförs.  


