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3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015
(VVN/25/2015)
Ärendebeskrivning
Under mars och april 2015 har en granskning av 10 sjukgymnaster/fysioterapeuter
verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF 1993:1652) genomförts.
Bakgrunden till granskningen är det regelverk som Landstingsstyrelsen fattade beslut om
i april 2014 gällande systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom
ramen för nationella taxan (LS 494/2014). I regelverket ingår bland annat att göra årliga
stickprovskontroller, vilket denna granskning avser.
Granskningen har syftat till att genom journaldokumentation och tidbok verifiera att
fakturaunderlag är korrekta sett till behandling och belopp. Kontrollen har också tagit
sin utgångspunkt i delar av de bestämmelser om journalföring som finns i
Patientdatalagen (2008:355) samt i delar av Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Hos varje vårdgivare har i första hand tio patienter valts ut som haft mer än 15 besök
under ett år.
Resultatet visar att det hos sju vårdgivare saknas mellan en och sex journalanteckningar i
förhållande till fakturaunderlag. I regelverket för systematisk granskning (LS 494/2014)
framgår att fakturerade besök som inte är journalförda ska återbetalas. Avvikelser mellan
fakturaunderlag och journalanteckningar som ägt rum innan beslut av ovan nämnda
regelverk lämnas utan åtgärder.
Två av vårdgivarna har en föredömlig journalföring och fem uppvisar ett
tillfredsställande resultat. Tre av vårdgivarna har tydliga brister i journalföringen.
Granskningen har genomförts hos både kvinnliga och manliga vårdgivare och förslagen
anses inte ha nån påverkan på jämställdhet och jämlikhet, barns rättigheter och miljö.

Beslutsunderlag

- Rapport ”Granskning av privata fysioterapeuter på nationella taxan.”
- Regler för sytematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för
nationella taxan” (LS 494/2014).

Regiondirektörens förslag

Regler för systematisk granskning av privata vårdgivare inom ramen för nationella taxan
tillämpas som innebär att:
1. Vårdgivare med nummer 2 i granskningsrapport VVN/25/2015 återkrävs med
337 kronor.
2. Vårdgivare med nummer 3 i granskningsrapport VVN/25/2015 återkrävs med
676 kronor.
3. Vårdgivare med nummer 6 i granskningsrapport VVN/25/2015 återkrävs med
1 585 kronor.
4. Vårdgivare med nummer 7 i granskningsrapport VVN/25/2015 återkrävs med
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1 113 kronor.
5. Vårdgivare med nummer 9 i granskningsrapport VVN/25/2015 återkrävs med
337 kronor.
6. Vårdgivare med nummer 10 i granskningsrapport VVN/25/2015 återkrävs med
4 891 kronor.
7. De tre vårdgivare som har brister i journalföringen anmäls till Inspektionen för
Vård och Omsorg.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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4. Omdisponering av budget 2015 för upphandlade
privata vårdgivare och läkaretableringar.
(VVN/26/2015)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-08-26, § 185 Omdisponering av budget
2015 för upphandlade privat vårdgivare och läkaretableringar.

Ärendebeskrivning

Vårdvalsnämnden budget för 2015 inkluderar hela budgeten för privata vårdgivare, som
omfattar dels lagen om läkarvårdsersättning (LOL), dels lagen om ersättning för
fysioterapi och dels lagen för offentlig upphandling (LOU). I reglementena för
vårdvalsnämnden och regionstyrelsen är ansvaret fördelat så att frågor som rör lagen om
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi tillhör vårdvalsnämndens
ansvar medan privata vårdgivare som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling
tillhör regionstyrelsens ansvar. Budgeten bör därför omfördelas i enlighet med detta.
Vårdvalsnämndens budget omfattar följande delar som är hänförliga tillstyrelsens
ansvarsområde:
Privata vårdgivare
Avtal
Naprapater
Kiropraktiker
Idrottsmedicin
Medicin Direkt
Läkare B Sahlén
Läkare O Jörgensen
SUMMA

1 600 000
1 350 000
6 000 000
1 200 000
2 000 000
12 880 000

LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen
730 000 LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen

Vårdvalsnämnden har i beslut 2015-03-19, §13 (VNN/15/2015) beslutat att 12 880 000
kr ska omdisponeras till Regionstyrelsen, se bilagt utdrag ur sammanträdesprotokoll.
Utöver detta beräknar vårdvalsnämnden få ett överskott på 2 800 000 kronor i sin
verksamhet privata vårdgivare som ersätts enligt taxan för läkarvårdsersättning. Den ena
etableringen som var en öronmottagning har upphört och den andra har under lång tid
inte kommit in till regionen med någon begäran om ersättning:
Privata vårdgivare
Läkare Franzén
Läkare Gudmunsson
SUMMA

1 400 000
1 400 000
2 800 000

LOL - VNN
LOL - VNN

Verksamheten inom öronmottagningen på Östersunds sjukhus och primärvården kan
med hänsyn till den nedlagda mottagningen få ökad verksamhet. Det kan också leda till
ökad verksamhet i primärvården. Regionstyrelsen kan med anledning av detta ha behov
av utökat anslag. Beloppet bör därför omdisponeras till styrelsen för användning i bland
annat mottagningsverksamheten.
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Totalt bör regionfullmäktige omfördela 15 680 000 kronor från vårdvalsnämnden till
regionstyrelsen.
Eftersom vårdvalsnämnden budget påverkas ska nämnden beredas möjlighet att yttra sig
över styrelsens förslag till omfördelning. Förslaget ska därför skickas till
vårdvalsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag vårdvalsnämnden 2015-03-19, § 13

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige om att 15 680 000 kronor ska fördelas om från
vårdvalsnämndens budget till regionstyrelsens budget lämnas till vårdvalsnämnden för
yttrande.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regionstyrelsens förslag till fullmäktige om att 15 680 000 kronor ska fördelas om
från vårdvalsnämndens budget till regionstyrelsens budget lämnas till
vårdvalsnämnden för yttrande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till

Vårdvalsnämnden
--------------

Regiondirektörens förslag

Vårdvalsnämnden föreslår regionstyrelsen
Vårdvalsnämnden har inget att erinra angående regionstyrelsens förslag till
omdisponering av budget 2015 för upphandlade privata vårdgivare och
läkaretableringar.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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5. Sammanträdesdatum 2016 vårdvalsnämnden
(VVN/23/2015)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämndens presidium har tagit fram förslag till sammanträdesdatum för 2016
och följande datum föreslås:
28/1
3/3
28/4
1/9
6/10
10/11

Regiondirektörens förslag

Föreslagna datum för vårdvalsnämndens sammanträden 2016 antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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6. Delårsbokslut vårdvalsnämnd per 2015-08-31
(VVN/27/2015)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsovalet primärvård, privata
vårdgivare, nödvändig-uppsökande tandvård och barntandvård. Nämnden har i uppdrag
att fastställa delårsbokslut per 2015-08 och överlämna det till styrelsen.

Beslutsunderlag

Handlingar kommer senare.

Regiondirektörens förslag

Delårsbokslut per 2015-08 fastställs och överlämnas till styrelsen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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7. Anmälan av delegationsbeslut till vårdvalsnämnden
(VVN/5/2015)
Beslut fattade av vårdvalsnämndens ordförande.
Delårsbokslut vårdvalsnämnd per 2015-04-30 (VVN/18/2015).
Beslut fattade av chefer.
- Ansökan från Fotvalvet om att bedriva Medicinsk fotvård inom valfrihetssystemet
(LS/1685/2014).
- Ersättningsetablering Hansson (VVN/4/2015).
- Samverkansavtal Wadström (VVN/20/2015).

Regiondirektörens förslag

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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