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Förslag till utveckling av Krav och Kvalitetsbok för 

Vårdval Rehab i Västra Götaland 

Den 24 mars 2015 höll distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna Västra Götaland 

ett medlemsmöte. Mötet efterfrågades av medlemmarna som kände ett stort behov 

att få dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser av vårdvalet.  

Det är viktigt för distriktsstyrelsen att lyssna på sina medlemmar, att ta del av både de 

positiva och negativa erfarenheterna. Mötet hade två syften: 

 Att analysera gjorda erfarenheter av Vårdval rehab som inleddes september 

2014 i Västra Götaland. 

 Att arbeta för förbättringar genom att föreslå konkreta förändringar i Krav och 

Kvalitetsboken (KoK) för att anpassa vårdvalet till patienternas behov och skapa 

möjligheter för vårdgivarna att tillgodose dessa. 

Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som framkom under mötet. 

Sammanställningen beskrivs ur tre huvudperspektiv: Patientens, vårdgivarens och 

arbetsmiljöns.  

Avslutningsvis lämnas förslag på förbättringar som syftar till att möjliggöra höjd 

kvalitet för patienter med särskilda behov och samtidigt skapa möjligheter för 

vårdgivare att tillgodose patienten nödvändig rehabilitering. 

Patient 

Var finns kvalitetsperspektivet och specialistperspektivet i KoK? Många patienter önskar träffa 

en specialist på området.  

Var finns det plats för patienter med kroniska besvär då antal besök begränsas? Även de med 

psykosomatiska besvär och långvarig smärta får idag försämrad vård i och med att MMR har 

försvunnit på många ställen. 

Rehabilitering behöver få ta tid, det vill säga fler och kanske längre besök, speciellt för patienter 

med komplexa problem och många diagnoser. 

Gruppbesök kan vara till stor nytta för patienten då den har möjlighet att möta andra personer 

med samma typ av problem och erfarenheter. Gruppbehandling kan ge ett mervärde då de kan 

lära mycket av varandra. I dagens KoK  ger gruppbesök 0,3 poäng vilket gör gruppbehandlingar 

”olönsamma” trots hög effektivitet i arbetssättet. 
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Teamarbete med olika yrkesgrupper efterfrågas av patienter. 

Vårdgivare 

De fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar på nationella taxan som deltog hade valt att inte 

gå med i Vårdval rehab då de ansåg att det inte berikade verksamheten och att det är mer 

otryggt än att arbeta på nationella taxan. Just avtalens utformning och politiska besluts påverkan 

på rehabenheter har blivit aktuellt i och med Vårdval rehab i Stockholms läns landsting (SLL). 

Det upplevs som svårt att starta rehabmottagningar i glesbygden då det är få som söker 

tjänsterna, krav som handledarutbildning och 3 års erfarenhet ger ett begränsat urval av personer 

som kan söka. 

Det blir stora skillnader mellan glesbygd och storstad. I större städer har utbudet ökat men inte 

på mindre orter bl.a. på grund av argumentet ovan. 

Varför måste det finnas arbetsterapeut om efterfrågan inte finns? Hur ser behovet ut? 

Varför får man inte ha filialer i grannkommunen? Det hade bidragit till ett ökat utbud i 

småkommunerna. 

Det finns en önskan om mer hjälp från Regionen/Vårdvalskontoret så att man enklare kan få ut 

den ersättning som rehabmottagning har rätt till. Det upplevs idag som krångligt att få rätt hjälp. 

Fysioterapeuter/sjukgymnaster har inte utbildning att sätta diagnos enligt ICD 10 och det 

upplevs som svårt och blir sannolikt olika på olika enheter. Varför ska vi sätta diagnoser på alla 

besök då det bara utgår extra ersättning vid vissa neurodiagnoser? 

KoK boken ställer stora krav på leverantörerna/mottagningar men det finns få garantier som 

företagare. Speciellt aktuellt nu efter vad som sker i SLL. 

Verksamheter organiseras efter KoK boken för att maximera poäng per dag och inte efter 

patientnytta. 

Arbetsmiljö 

7-dagar regeln ger stress speciellt på små enheter. Vid sjukdom, VAB och semester ökar 

stressen på de som är kvar i tjänst. 

Tempot har ökat i vinstsyfte vilket riskerar att påverka kvalitén och kompetensutvecklingen 

negativt. 

På vissa enheter rapporterades att man gått från behandlingseffekt i fokus till ekonomiskt 

resultat i fokus. 

Systemet är utformat så att medarbetare idag tänker i poäng och inte i kvalitet/resultat. Systemet 

prioriterar åtgärd framför resultat. 

På några vissa enheter har man upplevt en ökad stress och ökade korttidssjukskrivningar.  
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Studenthandledning ger en ökad stress på arbetsplatsen för de som ska handleda och samtidigt 

se till att bibehålla produktionen.  Studenthandledning kräver reflexionstid. Vi ser en risk att få 

vill ta emot studenter. Föreslås att handledare under den period man har student får ett 

poängtillägg vid varje behandling. Liknande system finns i andra länder. 

Den nya patientlagen från 1 jan 2015 kräver att vi ska presentera olika alternativa 

behandlingsförslag. Det kräver mer tid per patientbesök. 

Förslag till KOK-bok 2016 

Distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Västra Götaland föreslår att: 

– Tilläggspoäng bör utgå för neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser samt långvarig 

smärta och psykosomatik (så som vid neurologiska diagnoser). 

– Ge tidstillägg för ”långa besök” för sjukgymnast/fysioterapeut. Multisjuka behöver få ta extra 

tid. 

– Höj åldersgränsen för barn då den som finns idag, 10 år, anses för lågt satt. Barn och 

medföljande föräldrar kräver längre tid för att förklara undersökningsfynd, 

behandlingsalternativ med mera i enlighet med den nya patientlagen.  

– Ersättning motsvarande telefonkontakt vid samverkan/teamarbete bör utgå för att erhålla 

optimal behandling för patienterna.  

– Telefonkontakt med läkare eller andra yrkesgrupper bör ge samma poäng som telefonkontakt 

med patient. 

– Incitament i KoK boken bör införas för att utveckling av verksamheten exempelvis med nya 

effektiva behandlingsmetoder och moderna system för journalföring ska kunna genomföras. 

– En garanti för att ersättningsnivåerna inte kan sänkas bör införas.  

– En uppgradering av Vårdvalskontorets information bör kontinuerligt ske för optimalt 

omhändertagande av frågor från vårdgivarna. 

 

 

För Distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna i Västra Götaland 

 

Lennart Dückhow Katarina Grinell Hellström    

Erica Sandberg Aris Seferiadis  Abdol Vazae 

Comment [F1]: Tillägg, men vet inte 

om det kan vara korrekt 


