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RS/141/2019
Uppföljning sjukgymnaster/fysioterapeuter 2018
Ärendebeskrivning
Under november och december 2018 har en fördjupad uppföljning av fem
sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi
(LOF 1993:1652) genomförts. Bakgrunden är det regelverk om systematisk
granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för nationella taxan (LS
494/2014) som dåvarande landstingsstyrelsen fattade beslut om 2014. Dessa
vårdgivare ersätts per genomfört besök.
Uppföljningen syftar bland annat till att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv
kontrollera om vårdgivarna följer patientdatalagen (2008:355) samt delar av
patientsäkerhetslagen (2010:659) vid journalföring. Vid uppföljningen har också
fakturaunderlag sett till journaldokumentation och tidbok kontrollerats i syfte att se
om ersättningen är korrekt.
Fem sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen har också ingått i uppföljningen. Något som åvilar respektive
verksamhetschef men i enlighet med förfrågningsunderlaget för hälsovalet är
revision därutöver tillåtet.
Hos varje vårdgivare har 10 patienter valts ut som i första hand haft mer än 15
besök under ett år.
Uppföljningen har utgått från tre nivåer vilka är föredömlig, tillfredsställande och
bristande journalföring. Tre av vårdgivarna visar en föredömlig journalföring, fem
ett tillfredsställande resultat och hos två vårdgivare finns tydliga brister i
journalföringen.
Resultatet visar att det hos två av vårdgivarna verksamma enligt LOF 1993:1652
saknas journalanteckningar i förhållande till fakturaunderlag. Enligt regelverket för
systematisk granskning (LS/494/2014) framgår att fakturerade besök som inte är
journalförda ska återbetalas.

Tjänsteskrivelse

För de vårdgivare verksamma inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen där det
saknas journalanteckningar dras ingen ersättning då vårdgivarna inte får betalt per
besök. Ärendet lämnas till verksamhetschef för vidare åtgärd och uppföljning
kommer att genomföras.

Regiondirektörens förslag
1. I enlighet med regelverket för systematisk granskning av privata vårdgivare
inom den nationella taxan (LS494/2014) återkrävs vårdgivare 1 med
5 118 kronor
2. I enlighet med regelverket för systematisk granskning av privata vårdgivare
inom den nationella taxan (LS494/2014) återkrävs vårdgivare 2 med
25 683 kronor
3. De två vårdgivare som har brister i journalföringen anmäls till Inspektionen
för vård och omsorg

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Beställarchef

Lena Weinstock Sved
Beställarchef

