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Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen 

Behandling av ärenden i vilka hälso- och sjukvårdsstyrelsen ordförande har 

beslutsrätt. Ärenden som är så brådskande att hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap 39 § kommunallagen och punkt 1 i 

hälso- och sjukvårdsstyrelsen delegeringsordning. 

Ersättning till privata leverantörer med avtal 

enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag 

om ersättning för fysioterapi (LOF) för digitala 

vårdkontakter och telefonbesök 

Diarienummer HS 2020-00284 

Beslut 

1. Leverantör med avtal med Västra Götalandsregionen enligt lag om 

läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF) 

ges under perioden 24 mars 2020 – 31 maj 2020 möjlighet att utföra: 

- fysiska besök som videodistansmöte (ljud och bild), när det är 

medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 % av normalarvode i 

enlighet med gällande förordning. 

- telefonbesök, i de fall som videodistansmöte inte är möjligt. 

Ersättningen uppgår då till 50 % av normalarvode i enlighet med 

gällande förordning. 

Sammanfattning av ärendet  

För att minska smittspridning av Coronavirusinfektion covid-19 vid fysiska besök 

föreslås under en begränsad period undanta privata vårdgivare verksamma enligt 

lag om läkarvårdsersättning, (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi, (LOF) 

från bestämmelserna som inte möjliggör ersättning för digitala vårdkontakter.   

Digitala vårdkontakter ska utföras av ansvarig läkare/fysioterapeut (inklusive 

eventuella vikarier) till de patienter som söker sig till vårdgivaren. Vårdgivaren 

kan inte anlita extern leverantör som utför enbart digitala kontakter utan detta ska 

ske inom ramen för ordinarie verksamhet. 

https://www.vgregion.se/
mailto:hss@vgregion.se
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Åtkomst till digitala vårdtjänster ska föregås av stark autentisering för både 

invånare och vårdpersonal genom säker inloggning. Det är vårdgivaren som 

ansvarar för att tjänsten som används uppfyller Datainspektionens krav på stark 

autentisering (tvåfaktorautentisering). 

Registrering av digitala vårdkontakter 

2. Åtgärd 3. Personalkategori 4. Beskrivning 

exempel 

5. Videodistansmöte  6. Läkare 

Fysioterapeut 

7. Kvalificerat hälso- 

och sjukvård, se 

definition nedan* 

Till exempel 

medicinsk 

bedömning, 

uppföljning och 

beslut om 

behandling eller 

ytterligare utredning. 

8. Telefonkontakter 

som ersätter 

fysiskt besök 

9. Läkare 

10. Fysioterapeut 

11. Kvalificerad hälso- 

och sjukvård, se 

definition nedan*  

Till exempel 

medicinsk 

bedömning, 

uppföljning och 

beslut om 

behandling eller 

ytterligare utredning. 

* Följande måste vara uppfyllt för att registrering och rapportering ska ske av de 

kontakttyper som definieras som kvalificerad hälso- och sjukvård: 

 Vårdkontakten ska ske via en dialog mellan läkare/fysioterapeut och 

patient.  

 Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök. 

 Läkaren/fysioterapeuten gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om 

eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare 

utredning. 

 Innehållet i vårdkontakten ska journalföras. 



  

 

 

3 (3) 

Undantagen gäller under perioden 24 mars 2020 – 31 maj 2020. 

Beslutsdatum 24 mars 2020 

Jonas Andersson 

Ordförande 

Beslutet skickas till + eventuella bilagor 

 Malin Wiklund för vidarebefordran till berörda 

 Kaarina Sundelin för kännedom 

 Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för anmälan 
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