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Tove Jendman, leg. fysioterapeut, VGPF:s kontaktgrupp 
John Waldenstedt, leg fysioterapeut, VGPF:s kontaktgrupp 
Malin Taljegård leg fysioterapeut, VGPF:s kontaktgrupp 

Sara Nordenfelt, Koncernkontoret VGR 

Mesud Avdagic, Koncernkontoret VGR  
Caroline Jernevad, Koncernkontoret VGR 

 
Agenda Kommentar 

Aktiva etableringar 
 

För närvarande finns 212 LOF-etableringar i VGR (30 sept 
2022): 
HSNG 100 st (-3 från 2021) 
HSNV 43 st (+3 från 2021) 
HSNN 20 st (-1 från 2021) 
HSNÖ 25 st (oförändrat från 2021) 
HSNS 24 st (-2 från 2021) 

Pågående 
ersättningsetableringar 

 
 

Ersättningsetableringar 2022: 
Antal slutförda försäljningsärenden 7 st 
Antal avbrutna försäljningar utan anbud 2 st 
Antal avbrutna försäljningar trots anbud/säljarens begäran 0 st 
Antal pågående försäljningsärenden (oktober 2022) 3 st.  
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Övergångsbeloppen låg mellan 182 500 kr och 295 650 kr 
(högsta bud 600 000 kr då lokal plus alla inventarier ingick 
 
HSNS 2021-00254 
HSNG 2021-00344 
HSNS 2021-00272 
HSNG 2022-00013 
HSNÖ 2022-00022 
HSNG 2022-00054 
HSNG 2022-00106 
 

Information om löpande 
uppföljning LOF 2021 

Alla 212 fysioterapeuter har bedömts utifrån inhämtad 
årsstatistik för 2021. Denna bedömning låg till grund för 
genomförda uppföljningar. 
 
Alla fysioterapeuter har även granskats löpande utifrån 
månadsvis rapporterat underlag som ligger till grund för 
utbetalning av fysioterapiersättning. 
 
Under året har 45 uppföljningar genomförts. Allt fler genom 
fysiska uppföljningsmöten, i kombination med 
distansuppföljningar. 
 
Avtalsföljsamheten bedöms generellt vara god. 
 
Uppföljningarna under resterande 2022 kommer liksom 
tidigare att genomföras genom en kombination av 
administrativ uppföljning, samt digitala och fysiska 
uppföljningsmöten. 
 

Ny utredning  Bokstavsutredare ska ge förslag på ny modell för att främja 
etablering av hälso- och sjukvård i glesbygd 

Socialdepartementet har tillsatt en utredare som fått i uppdrag 
att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och 
sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i 
glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som 
ska ersätta den nationella taxan. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023. 

Aktuellt inom VGPF VGPF redogör för sin samverkansform/gruppering, hur VGRF är 
uppbyggt.  
VGPF är en kontaktgrupp, det finns ingen styrelse. Det finns 
heller inget medlemsregister pga GDPR men VGPF uppskattar 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-193/native/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSNS%202021-00254.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-194/native/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSNG%202021-00344.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-195/native/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSNS%202021-00272.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-204/native/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSNG%202022-00013.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-208/native/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSN%c3%96%202022-00022.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-214/native/Tilldelningsbeslut%20f%c3%b6r%20HSNG%202022-00054.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hsng8725-861546178-220/native/Tilldelningsbeslut%20Fysioterapi%20HSNG%202022-00106.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/bokstavsutredare-ska-ge-forslag-pa-ny-modell-for-att-framja-etablering-av-halso--och-sjukvard-i-glesbygd/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/bokstavsutredare-ska-ge-forslag-pa-ny-modell-for-att-framja-etablering-av-halso--och-sjukvard-i-glesbygd/
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att medlemmarna är 50–100 i antal. VGPF anordnar möte 2 
gånger per år för sina medlemmar.  
Det finns inget krav att du som medlem i VGPF måste vara 
medlem i fackförbundet Fysioterapeuterna. 
VGPF har god kontakt och samarbetar med distriktsstyrelsen 
för Fysioterapeuterna. 
På VGPF:s agenda just nu är följa den pågående utredningen 
som nämns under punkten ny utredning, se ovan.  

Övriga frågor Vårdgivarwebben 
VGR meddelar att Vårdgivarwebben är uppdaterad i syfte att 
bli enklare att navigera runt i och enklare hitta information. 
VGPF uppmanas att gå in och kika och VGR tar gärna emot 
synpunkter på förslag till förbättringar. 

1177 e-tjänster 
För vårdgivare inom LOL/LOF finns möjlighet att ansluta sig till 
1177 e-tjänster. På Vårdgivarwebben finns all information vad 
som gäller kring e-tjänsterna, se länk nedan. Där finns rutiner 
och styrdokument, information om hur man kommer i gång, 
krav på utbildning innan anslutning, möjlighet att anmäla sig 
till digitala utbildningar, supportinformation, med mera. 
Det är vårdgivaren som själv bygger upp de tjänster som 
enheten/verksamheten erbjuder samt hanterar dess 
behörigheter.  
Länk 1177 e-tjänster 
För frågor och kontakt angående 1177 e-tjänster: 
1177etjanster@vgregion.se 

Informationsforum privat vårdleverantör 24 oktober 
Måndag den 24 oktober kl. 13:00 - 14:00 ges det första 
informationsforumet som riktar sig till alla privata leverantörer 
som har avtal med VGR. Målgruppen är verksamhetschefer 
och de som har någon form av beslutandemandat inom ramen 
för avtalet med VGR. 

Innehållet är av strategisk och övergripande karaktär och 
handlar denna gång i huvudsak om det tidigaste införandet av 
Millennium och andra delar av framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM). 

Forumet är digitalt och leds av Kaarina Sundelin, beställning- 
och produktionsstyrningsdirektör/t.f. hälso- och 
sjukvårdsdirektör.  

Läs mer om evenemanget, samt anmälan här  

https://t.vgrnyhetsbrev.se/go/2/534TECOU-52L06CCN-4140PI3X-1CT938S.html
mailto:1177etjanster@vgregion.se
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/5482
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Digitalisering 
VGPF tar upp frågan kring digitalisering av hälso- och sjukvård 
samt hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) beslut om ersättning 
för digitala vårdkontakter för privata leverantörer inom 
LOL/LOF/LOU/IOP som löpte ut den 2022-06-30. 
VGR föregick det tillfälliga beslutet i den nationella 
förordningen under pandemin när regionen beslutade om 
ersättning för digitala vårdkontakter. Den nationella 
förordningen liksom HSS beslut bygger på pandemin och 
beslutet löpte ut i och med att Covid-19 from 2022-04-01 inte 
längre klassas som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. 
VGR förhåller sig till den nationella förordningen och blir 
åtgärderna fördigitala vårdkontakter permanenta i 
förordningen kommer VGR att följa detta.  

FoU tillgång för nationella taxan 
Dialog förs kring att LOF inte ingår i VGR:s forsknings och 
utbildningsuppdrag (FoU), varpå LOF inte har tillgång till FoU:s 
projektdatabas, som i sin tur är en viktig informationsplattform 
vid kliniska studier etc.  
Detta gör att LOF inte kan söka vetenskapliga artiklar, hålla sig 
ajour inom de senaste rönen inom fysioterapi m.m, i samma 
omfattning som ex Vårdval Rehab. VGPF har varit i kontakt 
med FoU-enheten som är positiva till att hjälpa LOF, men har 
brist på personal och medel för att LOF ska ingå i deras 
uppdrag. VGR undersöker frågan vidare. 

Hjälpmedelsförskrivning 
VGPF lyfter frågan kring förskrivning av hjälpmedel. I nuläget 
har LOF inte möjlighet att förskriva utan får remittera vidare 
patienten när denne behöver förskrivas ett hjälpmedel. 
VGR redogör för Vårdval Rehabs förutsättningar vid 
förskrivning av hjälpmedel: 

 I Krav- och kvalitetsbok Rehab - vgregion.se kap 2.2.3, 
2.2.3.1 och 2.2.3.2. 

 De riktlinjer som ska följas när det gäller förskrivning av 
hjälpmedel finns i Handbok för förskrivning av 
personliga hjälpmedel 

 Kompetens som krävs för att få förskriva hjälpmedel är 
förskrivarutbildning, se mer information via följande 
länk  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-rehab/krav-och-kvalitetsbok/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/
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Frågor som behöver klargöras för att kunna ta frågan vidare är 
bland annat: 

 Går det att skriva in regler om förskrivning i 
avtal med privata fysioterapeuter? 

 Krav på förskrivarutbildning, vem säkerställer? 

 Hjälpmedelsleveranser till privata 
fysioterapimottagningar kräver att 
Hjälpmedelscentralen (HMC) utökar sitt antal 
leveranspunkter i mycket hög grad – vem 
förhandlar om det med HMC?  

 Vem betalar för den utökade kostnaden? 

 Återlämningsställen? 

 Vem betalar för hjälpmedelskostnaderna? 

 Vem representerar dessa förskrivare i 
samverkan kring hjälpmedel? 

VGR undersöker frågan och en arbetsgrupp kan ev bli aktuell 
med representanter från VGPF/LOF. 

Nästa möte Nästa möte blir under våren 2023, VGR återkommer med en 
inbjudan. 

 


