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LK11-0590

Landstingsstyrelsen

Uppföljning samt regelverk för privata vårdgivare
Sedan 2011 finns möjlighet till detaljerad uppföljning av utförda prestationer hos
privata vårdgivare som har samverkansavtal enligt LOL (Lag 1993:1651 om
läkarvårdsersättning) och LOS (Lag 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik)
samt övriga vårdgivare med vårdavtal.
Avsikten är att samtliga vårdavtal som tecknas från och med 2012 ska innehålla
avsiktsförklaring att samarbete ska ske vid granskning av debiterad vård. Detta
innefattar främst sjukgymnaster, läkare, kiropraktorer och naprapater. För att ha
en tydlighet krävs ett skriftligt regelverk för hur landstinget tolkar LOL och LOS.
För att tillse att regler och förordningar samt samarbetsavtal följs kommer hälsooch sjukvårdsavdelningen att göra en övergripande årlig granskning. Denna
granskning kommer att bestå av ett datauttag, där bland annat avvikande resultat i
form av antal besök per patient, typ av besök och följsamhet till
rekommendationer gällande förskrivning av läkemedel kommer att följas. Vid
oklarheter kommer vårdgivaren att tillskrivas om en förklaring. Om ingen
godtagbar förklaring finns kommer granskning av journaler att genomföras.
Om oegentligheter upptäcks kommer dessa att anmälas till berörd myndighet, i
förekommande fall antingen till polismyndighet eller socialstyrelsen beroende på
avvikelsens natur. Eventuella granskningar kommer att ske av person med
motsvarande yrke som den verksamhet som ska granskas.
Det som prövas är om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och enligt beprövad
vetenskap samt att debitering sker enligt gällande avtal.
Målet med granskningen kan kortfattat beskrivas som
● granskande
● dialogbaserat
● systematiskt
● stödjande och initiera självgranskning
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Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att ansvar för framtagande och publicering av riktlinjer åligger hälso- och
sjukvårdsdirektören samt
att hälso- och sjukvårdsavdelningen får i uppdrag att granska följsamheten till de
regelverk och avtal som omfattar de privata vårdgivarna med samverkansavtal.
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Planeringsdelegationen §§ 179-198
Tid:

2012-12-06, kl 09:00-11:55

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 196 Uppföljning samt regelverk för privata vårdgivare
Föreligger uppföljning av utförda prestationer hos privata
Dnr
LK11- vårdgivare som har samverkansavtal enligt LOL och LOS.
0590
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att ansvar för framtagande och publicering av riktlinjer
åligger hälso- och sjukvårdsdirektören samt,
att hälso- och sjukvårdsavdelningen får i uppdrag att
granska följsamheten till de regelverk och avtal som
omfattar de privata vårdgivarna med samverkansavtal.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Håkan Jansson
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