
Vårdvalsråd fysioterapi 
2022-10-18

Digitalt möte



Agenda 2022-10-18
Hålltider Preliminär agenda

14.00-15.00 1. Inledning och föregående minnesanteckningar

2. Aktuell information utifrån vårdvalsenhetens perspektiv: 

• Förfrågningsunderlag 2023

• Översyn av ersättningsmodell 

• Besök på Vårdcentraler som också har vårdval fysioterapi

• Primärvårdskvalitet rehabindikatorer. Se bilaga 1 till kallelsen

3. Aktuell information utifrån de olika verksamheternas perspektiv, 

• Alla verksamheter förbereder sig för att kort presentera vad som är på gång inom verksamheten

(1-2 min) ex utvecklingsarbete, kompetenshöjning, vårdutbud

15.00-15.15 4. Paus

15.15-15.30 5. Synpunkter på arbetsmaterial från utvecklingsgruppen, ett dokument som beskriver syfte etc. för vårdvalsråd,  

nätverksträff samt utvecklingsgrupp. Se bilaga 2 till kallelsen

15.30-16.00 6. Caisa Hedlund berättar om Kunskapsstyrning och Generisk modell för rehabilitering- klinisk  verksamhet. Mer 

information bla ett webbinarium där modellen presenteras finns på denna länk: Nationellt programområde 

rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Se också modellen i bilaga 3 till kallelsen.

16.00-16.20 7. Eva Möllberg ger aktuell information om ortopedtekniska hjälpmedel.  Länk till vårdgivarewebben som har uppdaterad 

information ex handbok, sortiment och regelverk. 

16.20-16.30 8. Övrigt och avslut

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/nporehabiliteringhabiliteringochforsakringsmedicin.56456.html
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/ortopedtekniska-hjalpmedel


Aktuell information utifrån 

vårdvalsenhetens perspektiv

- Besök/dialog på Vårdcentraler som också har vårdval fysioterapi

- Förfrågningsunderlag 

- Översyn av ersättningsmodell 

- Primärvårdskvalitet rehabindikatorer. 

Aktiviteter sedan senaste vårdvalsråd:

• Vårdvalsråd 3/5

• Nätverksträff 2/6

• Utvecklingsgrupp 17/5, 6/9, 25/10

• Nätverksträffar ex fysio psykisk hälsa

• Indata och utdata 1/9, 6/9

• Exorlive webinarium 7/9, 8/11, 9/11

• Medrave primärvårdskvalitet 5/10, 13/10

• Nära vård….

• Kunskapsstyrning….

• Fokusvecka om psykisk hälsa v 41

• Digitala föreläsningar för hållbar hälsa

https://skr.se/primarvardskvalitet/omprimarvardskvalitet.32921.html


Processen vårdval vårdcentral och fysioterapi:

1. Brev med förfrågan om revideringsförslag

2. Bearbetning av inkomna förslag

3. Avstämning med ledningen område öppenvård

4. Godkännande i Hälso- och sjukvårdsledningen (HCL)

5. Facklig samverkan

6. Beredning i Hälso och sjukvårdsnämndens arbetsutskott HSN AU

7. Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

8. Beslut i Regionstyrelsen (RS)

9. Beslut i Regionfullmäktige (RF)

Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag 2023 
➢ Beslut är taget i Regionfullmäktige

1. Flera justeringar gällande definitioner, omformuleringar och andra förtydliganden

2. Ersättning för fysioterapeuter med specialistkompetens enligt specialistordningen

➢ Arbete pågår arbetssätt gällande fysio med specialistkompetens

➢ Arbete pågår för publicering på vårdgivarwebben, de ekonomiska förutsättningarna 

publiceras senare

Förfrågningsunderlag 2024 
➢ Processen enligt ovan, utskick december till intressenter, förfrågan om 

revideringsförslag.

Översyn av ersättningsmodellen för båda vårdvalen, slutrapport 31/3-23



Primärvårdskvalitet Rehab-indikatorer

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja 

förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande

Arbete har påbörjats….. Josef Genelöv och Åsa Hedeberg jobbar med det. 

• Kräver samarbete med ex IT, klassifikationsenheten, medrave, vårdcentralerna och nationella erfarenheter. 

• Koppling till vårdförloppen (kunskapsstyrningen) ex atros, hjärtsvikt samt Nära vård. 

• Om implementeringen ska lyckas är samverkan med cheferna och fysioterapeuterna inom vårdvalet avgörande

Aktiviteter sedan maj 2022 Planering 

Överföring av data från cosmic till medrave Arbete med IT; Hur ska vi fånga indata? KVÅ och/eller strukturerad 

dokumentation, dropdown, flervalslistor etc,

Rapporter finns tillgängliga i medrave 15/11 13-14.30 SKR Webbinarium som fokuserar på 

rehabindikatorerna i primärvårdskvalitet

Genomgång medrave och primärvårdskvalitet har genomförts 

(chefer och ngr fysioterapeuter)

Stöd från VGR och SKR

Idé gällande urval kvalitetstindikatorer primärvårdskvalitet att börja 

med; artros, rehabplan och levnadsvanor 

Omvärldsspaning SKR, VGR, BOA, Vårdförlopp, Nationella riktlinjer, 

Vården i siffror

https://skr.se/primarvardskvalitet/omprimarvardskvalitet/kurserochkonferenser/kalender/attkommaigangmedrehabindikatorernaiprimarvardskvalitetlarandeexempelfrantvaregionersverksamhetsperspektiv.66558.html


Kort presentera vad som är på gång inom verksamheten (1-2 min) ex 

utvecklingsarbete, kompetenshöjning, vårdutbud

Aktuell information utifrån verksamheternas perspektiv



Paus 15.00-15.15



Dokument som beskriver syfte etc. för vårdvalsråd,  nätverksträff och utvecklingsgrupp
Arbetsmaterial 22-09-20



Ev Vida….. En grafisk bild i Vida för vårdval 

fysioterapi

http://canea.liv.se/Document/DocumentDeveloper?DocumentNumber=25433


Kunskapsstyrning och generisk modell för 

rehabilitering och delar av  försäkringsmedicinskt 

arbete – för klinisk verksamhet

Caisa Hedlund berättar om Kunskapsstyrning och Generisk modell 

för rehabilitering- klinisk verksamhet. Mer information bla ett 

webbinarium där modellen presenteras finns på denna länk: 

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin. Se också modellen i bilaga 3 till kallelsen.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/nporehabiliteringhabiliteringochforsakringsmedicin.56456.html


Ortopedtekniska hjälpmedel

Eva Möllberg ger aktuell information om ortopedtekniska hjälpmedel.  

Länk till vårdgivarewebben som har uppdaterad information ex 

handbok, sortiment och regelverk.

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/ortopedtekniska-hjalpmedel


Övriga frågor

• Vårdcentral Värmland bemannas av 

fysioterapeut

Kommande möten träffar etc
• Nätverksträff vårdval fysioterapi fredag 18/11 Samlingssalen: Kunskapsstyrning, Hjärtrehabilitering inkl kunskapstyrning och 

vårdförloppet hjärtsvikt, Atros inklusive vårdförloppen höft- respektive knäledsartros samt specialistutbildning och 

specialistkompetens

• 15/11 13-14.30 SKR Webbinarium som fokuserar på rehabindikatorerna i primärvårdskvalitet

• 17/11 inspirationskonferens God och nära vård Karlstad CCC

• Nätverksträff vårdval fysioterapi tors 27/4

Behov av digital utbildning inom området?

https://skr.se/primarvardskvalitet/omprimarvardskvalitet/kurserochkonferenser/kalender/attkommaigangmedrehabindikatorernaiprimarvardskvalitetlarandeexempelfrantvaregionersverksamhetsperspektiv.66558.html
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/h/halsoframjande-och-forebyggande-arbete/vald-i-nara-relation/skyldighet-att-fraga-om-vald

