
 
 
Informationsbrev vecka 17 2018 
 
 
Information om särskilt arvode för fysioterapeuter inom Vårdval 
Halland  
Särskilt arvode är ett högre ersättningsbelopp som utgår för särskilt tids- eller 
kostnads-krävande specifika insatser som utförs av en fysioterapeut med särskild 
kompetens inom någon av sju nedan angivna patientgrupper eller sjukdomstillstånd. 
Fysioterapeutens kompetens ska vara godkänd av Region Halland. Särskilt arvode är 
aktuellt för patientbehandlingar till patienter som inte är listade på fysioterapeutens 
vårdcentral under förutsättning att patienttiden är minst 40 minuter och att 
behandlingarna gäller för det sjukdomstillstånd som fysioterapeuten har särskild 
behörighet för. Särskilt arvode kan maximalt godkännas för tre områden per 
fysioterapeut.  
Ersättningen för särskilt omfattande besök beslutas årligen och framgår av 
Uppdragsbeskrivning för Närsjukvården, i stycket om enstaka akuta besök.  
 
Dokument med PM bifogas 
Vid frågor kontakta christina.ederberg@regionhalland.se 
 
 
Lägesbild asyl 
Lägesbild asyl v 17 för Region Halland bifogas 
Ny mall till nästkommande lägesrapport som ska skickas till 
camilla.falk@regionhalland.se senast 2018-06-13 bifogas 
 
Det kommer frågor kring hur länge inskick av lägesrapporter ska ske med tanke på 
färre asylsökande. Frågan är högst relevant.  Vi behåller dock rutinen än så länge 
och omprövar detta med jämna mellanrum. 
Spenshult asylboende har i stort sett fullbelagt med sina ca 650 platser vilket gett en 
del verksamheter mer kritiskt läge och Länsstyrelsen Halland begär ännu, 2 ggr per 
år, in uppgifter om hälso- och sjukvårdens lägesbild.  
 
Information om hälsoundersökningar och uppvaccinering av 
asylsökande 
Denna information är inte ny, men det inkommer en del frågor kring detta. 
 
Regionen ansvarar för och bekostar  hälsoundersökning och uppvaccinering för barn 
0-18 år för att sedan övergå i barnvaccinationsprogram ( asylsökande, anhöriga till 
nyanlända, kvotflyktingar, nyanlända och papperslösa). 
Vårdcentralen ersätts för  hälsoundersökning genom migrationsverk och för 
vaccination enligt gällande rutin via regionkontoret,  info och blankett finns på 
intranät. 

mailto:christina.ederberg@regionhalland.se
mailto:camilla.falk@regionhalland.se
https://extra.regionhalland.se/halsa-vard-tandvard/asylsokande/Sidor/Information-om-ers%C3%A4ttning-.aspx


 
 
 
Har barnet genomfört hälsoundersökning och påbörjat vaccinering  enligt gällande 
program och råkar passera sin 18 årsdag och behöver få sista doser på sin VC söker 
VC även ersättning för detta enligt rutin för vaccination enligt ovan. 
 
Ny rutin för preoperativ information 
På Hallands sjukhus Varberg har handterapeuterna  assisterat med att ge 
preoperativ information (ödemprofylax) inför vissa enklare polikliniska operationer. 
Detta uppdrag ligger enligt HÖK:en för ortopedi egentligen på närsjukvårdsnivå. 
Därför har vi gjort en ”handfilm”  med tydlig genomgång av ödemprofylax. Denna 
finns att hitta på 1177.  
 
From 1 mars kommer ortopeden att hänvisa dessa patienter till att ta del av denna 
information på 1177 istället för att patienten går till arbetsterapin för att få 
informationen. I de fall som patienten ändå önskar en muntlig genomgång, kommer 
de att hänvisas till att ta kontakt med sin vårdcentral.  Under en övergångsperiod 
kommer ortopeden vara extra uppmärksamma på om patienten behöver muntlig 
information och de kommer ha möjlighet att efterfråga vår hjälp initialt.  
 
Vid frågor kontakta liselotte.almer@regionhalland.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   
  Datum    
  2018-04-12   

  
Christina Ederberg 
Regionkontoret 
Hälso- och sjukvårdsuppdrag  
christina.ederberg@regionhalland.se  
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Fysioterapeuter inom Vårdval Halland 

 

PM – information om särskilt arvode för 
fysioterapeuter inom Vårdval Halland 
 
Särskilt arvode är ett högre ersättningsbelopp som utgår för särskilt tids- eller kostnads-
krävande specifika insatser som utförs av en fysioterapeut med särskild kompetens inom 
någon av sju nedan angivna patientgrupper eller sjukdomstillstånd. Fysioterapeutens 
kompetens ska vara godkänd av Region Halland. Särskilt arvode är aktuellt för 
patientbehandlingar till patienter som inte är listade på fysioterapeutens vårdcentral under 
förutsättning att patienttiden är minst 40 minuter och att behandlingarna gäller för det 
sjukdomstillstånd som fysioterapeuten har särskild behörighet för. Särskilt arvode kan 
maximalt godkännas för tre områden per fysioterapeut. 
Ersättningen för särskilt omfattande besök beslutas årligen och framgår av Uppdragsbeskriv-
ningen för Närsjukvården, i stycket om enstaka akuta besök. 
 
Bakgrund 
Särskilt arvode finns att söka för fysioterapeuter som är verksamma inom nationella taxan 
och Lag (1993:1 652) om ersättning för fysioterapi. Region Halland har tagit beslut om att 
fysioterapeuter som är verksamma inom Vårdval Halland närsjukvård ska kunna tillämpa 
motsvarande särskilt arvode för patientbehandlingar till patienter som inte är listade på 
fysioterapeutens vårdcentral, där patientbehandlingar utförs av fysioterapeut med särskild 
kompetens, motsvarande den kompetens som krävs inom nationella taxan. 
 
Behörighetskrav 
Fysioterapeuten ska efter fysioterapiexamen ha genomgått vidarutbildning omfattande 45 
hp samt inneha yrkeserfarenhet motsvarar två års heltids tjänstgöring inom det sökta 
området. Fysioterapeutens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet bedöms och godkänns av 
Region Halland. 
Fysioterapeuten ska göra en skriftlig ansökan innehållande 

- Vilket område ansökan gäller 
- Legitimationsbevis 
- Meritförteckning innehållande sammanställning av teoretisk och klinisk kompetens 
- Vidimerat och aktuellt LADOK-utdrag 
- Vidimerade kopior av betyg och intyg 

 
Intyg och betyg på annat språk än svenska ska vara översatta till svenska. 

mailto:christina.ederberg@regionhalland.se
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Om den sökande vill åberopa en kurs där det på kursintyget inte tydligt framgår innehåll och 
omfattning, ska den sökande ombesörja att högskola/universitet validerar intyget. 
 
Den sökande ska ange omfattning av tjänstgöringsgrad i heltid t.ex. sex månaders 
halvtidstjänstgöring blir tre månaders heltidstjänstgöring. 
 
Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till 
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem, 
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkulationssystemet, 
3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet, 
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reumatisk sjukdom, 
5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet, 
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och 
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.  
 
Ansökan handläggs av Regionkontoret löpande med handläggningstid på ca 6 veckor, 
därefter ges skriftligt besked om godkännande. 
 Bedömningen görs i enlighet med Vägledning för bedömning av särskilt arvode, som är 

ett nationellt framtaget dokument.  
 Kurser kortare än 1 vecka beräknas inte  
 Kurser omfattande en vecka, 40 timmar = 1,5 hp, dessa kan tillgodoräknas om de stärker 

kunskapen inom sökt område. Max 3 hp kan räknas. 
 Kongresser/konferenser beräknas inte. 
 
Ansökan insändes till Avd. Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Christina Ederberg, Regionkontoret, 
Box 517, 301 80 Halmstad. 
 
Utbetalning  
Ersättning för särskilt arvode betalas ut via Vårdval Finans tillsammans med ordinarie 
utbetalning av Hälso- och sjukvårdspengen och dess ersättning för enstaka akuta besök. 
Vårdval Finans besöksstatistik kommer från VAS så det viktigt att registrera rätt.  
Vårdcentraler som inte använder sig av VAS gör en överenskommelse med Vårdvalsservice 
om en separat manuell rutin. 
 
Registrering i VAS 
För att ersättning särskilt arvode ska kunna betalas ut krävs rätt registrering av besöket i 
VAS. Ankomstregistrerat besök diagnos- och KVÅ - registreras i DR16. 
För var och en KVÅ-kategori ska givna KVÅ-koder anges. KVÅ-koden är avgörande för 
ersättningen.  
För beskrivning diagnosregistrering i VAS se manual VAS-Diagnos-åtgärdsregistrering, 
differentierad sjukgymnastik, VAS hjälpen extranätet.  
 
För registrering med KVÅ-kod, se nedan. 
 

https://extra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHWordViewer.aspx?id=/styrda-dokument/PublishingRepository/f2c7b8eb-3192-437f-a69c-dcc2d41e9d1a/VAS%20%2D%20Diagnos%2D%20%C3%A5tg%C3%A4rdsregistrering%2C%20differentierad%20sjukgymnastik%2Edocx&Source=https://extra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHI_CDViewer.aspx?OWAStatus=0&DefaultItemOpen=1
https://extra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHWordViewer.aspx?id=/styrda-dokument/PublishingRepository/f2c7b8eb-3192-437f-a69c-dcc2d41e9d1a/VAS%20%2D%20Diagnos%2D%20%C3%A5tg%C3%A4rdsregistrering%2C%20differentierad%20sjukgymnastik%2Edocx&Source=https://extra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHI_CDViewer.aspx?OWAStatus=0&DefaultItemOpen=1
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KVÅ-kategori och tillhörande KVÅ-koder för registrering VAS  
Besök ska diagnos och KVÅ registreras i VAS i formulär DR16 
KVÅ-kod tillhörande den KVÅ-kategori man är godkänd för ska anges för att ersättning ska 
utgå. 
För att diagnosregistrera DR16 

 Diagnos Z54-P anges för alla besök 

 KVÅ-kod anges enl nedan angiven KVÅ-kategori obs! att endast KVÅ–kod för den 

KVÅ-kategori du är godkänd för kan användas 

KVÅ-kategori 1 Patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. 
PA000 Utredning av psykiska funktioner 
QA000 Behandling relaterad till psykiska funktioner  

 KVÅ-kategori 2 Patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i 
cirkulationssystemet. 
PD007 Bedömning av andningsfunktioner 
QD012 Andningsträning 
PD000 Utredning av hjärt-kärlfunktioner 
QD006 Lymfödem 

 KVÅ-kategori 3 Patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet. 
QB000 Behandling av sinnesfunktioner och smärta 
PB000 Utredning av sinnesfunktioner och smärta 

 KVÅ-kategori 4 Patienter med smärttillstånd eller funktionshinder p g a 
reumatisk sjukdom. 
QG001 Rörlighetsträning 
PG001 Bedömning av ledrörlighet 

 KVÅ-kategori 5 Patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet. 
QG000 Behandling relaterad till rörelsefunktioner 
PG000 Utredning av neuromuskeloskeletala och rörelserelaterade problem 

 KVÅ-kategori 6 Barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom. 

 KVÅ-kategori 7 Äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktioner. 
 

 



  Lägesbild Asyl och flyktingsituationen 

U  Utskick från Regionkontoret v.17 

 

 

 

 

 

Nationell lägesbild
1
 

 

 

Migrationsverket 

Under v 16 sökte totalt 352 personer asyl i Sverige. 9 personer av de asylsökande v 

16 var ensamkommande barn.  

 

  
 

 

 

 

Lägesbild och aktuell information i Halland
2
 

 

Senaste nytt 

Antalet asylsökande i Halland uppgår i dagsläget till 1 971 personer. Vi har 67 

ensamkommande barn i länet.  

Vad det gäller regionens verksamheter ser det ut så här enligt de senaste 

rapporterna: 

 

Hallands sjukhus rapporterar ingen påverkan på verksamhet. 

                                            
1
 Migrationsverkets veckorapport v. 16  www.migrationsverket.se 

 
2
 www.migrationsverket.se, samt information från respektive förvaltning i Hälso- och sjukvården v 15 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se/
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Förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa rapporterar ingen påverkan i 

helhets perspektiv.  Måttlig påverkan rapporteras från klinisk mikrobiologi och 

vårdhygien samt från Röntgen Varberg och Falkenberg. 

 

Enstaka vårdcentraler rapporterar måttlig och betydande påverkan. Allvarlig till kritisk 

påverkan på VC Oskarström med dess närhet till asylboendet på Spenshult. 

Generellt innebär samtliga kontakter med asylsökande fler arbetsuppgifter, ökad 

administration och mer tidsåtgång för patient. Det medför också mycket frågor från 

andra vårdinstanser och också en svårplanerad verksamhet då flera obokade besök 

uppstår med fokus på den psykiska ohälsan samt önskemål gällande intyg 

 

Antal registrerade asylsökande i Halland 

 (per kommun och boendeform, 180401) 

Asylsökande i Halland, kommun och boendeform 

Kommun Boendeform   Totalt 

  ABO EBO Övrigt   

Kungsbacka 18 105 21 144 

Varberg 122 76 9 207 

Falkenberg 293 60 16 369 

Halmstad  644 174 30 848 

Laholm  22 53 11 86 

Hylte 298 14 5 317 

  1 397 482 92 1 971 

 

Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder. Eget boende (EBO) avser 

boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Exempel på "övrigt 

boende" är familjehemsplacerade barn eller vistelse på sjukhus. 

 

Ensamkommande barn (per kommun, 180401) 

Ensamkommande barn i Halland 

Kommun 

Antal ensamkommande 

barn 

Kungsbacka 17     

Varberg 5     

Falkenberg 12     

Halmstad  23     

Laholm  7     

Hylte 3     

  67     
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Verktyg till hjälp i vården i mötet med asylsökande och nyanlända 

Att använda sig av bildstöd- Kom Hit 

Västra Götalands Regionen har ett brett utbud av stöd i kommunikation av människor 

på flykt som går bra att ladda hem och skriva ut via deras sida här 

Ett bra exempel i form av enkelt bildstöd för flera verksamheter är det som kan 

användas i reception som förslag. Det finns även möjlighet att skapa sitt eget bildstöd 

genom en enkel inloggning som är öppen för alla. 

Livsstilsfrågor för unga 

Möter du unga som behöver stöd för att komma till rätta med Sömn, Kost och 
Aktivitet? På websidan Ung livsstil finns hjälp i form av pedagogiskt material för unga 
och vuxna för att föra samtal i dessa frågor. 

 

Aktuella utbildningar 

Jämlik hälsa i ett integrationsperspektiv  

En halvdagsutbildning på Halmstad slott den 24 maj. 

 

Ur programmet: Det tidiga livet, Kompetens – kunskaper - utbildning, Arbete- 

arbetsförhållanden- arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, 

Levnadsvanor. 

 

Arrangör: Länsstyrelsen Halland och Hallands kommuner. 

Anmälan via länken på Länsstyrelsens hemsida senast 18 maj. 

 

Migration och psykisk hälsa för Specialistpsykiatrin 

En webbutbildning via SKL och Hälsa i Sveriges hemsida 

Ur programmet: Kunskapsläget Psykisk hälsa asylsökande och nyanlända, 

Transkulturell psykiatri, Strategier för samarbete med tolk, Suicidprevention, 

Kulturanpassad intervju.  

Kan ses när som helst och kräver endast internet uppkoppling. 

 

 

https://kom-hit.se/flykting/
http://unglivsstil.se/
http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/kalender/2018/Sidor/Inbjudan-till-konferens-2-i-en-serie-av-4-Jamlik-halsa-i-ett-integrationsperspektiv.aspx
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/specialistpersonal-410/
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Boka in till hösten 

Modernt Krisstöd 

En halvdagsutbildning för all personal som möter asylsökande och nyanlända. 

2 oktober i Halmstad och 4 oktober i Varberg.Ytterligare information och anmälningar 

kommer via kompetensportalen. 

Arrangör: Region Halland 

Ur programmet: Bästa tillgängliga kunskap för krisstöd: vad internationell kunskap 

och nationell forskning idag säger om stöd och förhållningssätt till drabbade efter 

svåra händelser och vilken typ av stöd som rekommenderas. Konkreta 

tillvägagångsätt när det gäller att möta drabbade med respekt, att ge information, att 

ge praktiskt och emotionellt stöd i det akuta skedet och på längre sikt. Stöd till den 

egna personalen efter svåra händelser, förhållningssätt och konkreta exempel. 

Transkulturell psykologi 

En halvdagsutbildning för behandlande personal inom närsjukvård, psykiatri och 

habilitering.  

19 september i Varberg och 27 september i Halmstad. Ytterligare information och 

anmälningar kommer via kompetensportalen. 

Arrangör: Region Halland 

Ur programmet: Utbildningen är för dig som möter psykisk ohälsa hos personer med 

flyktingbakgrund där det är viktigt att känna till vanliga psykologiska reaktionsmönster 

vid migration. Innehållet kommer handla om betydelsen av kultur och kontext vid 

psykisk ohälsa, sjukdom och behandling. Hur identifierar vi psykiska konsekvenser 

av krig, förföljelse och tortyr? Hur frågar vi och möter patienter om kropp, själ om 

tortyr, trauma? Påverkar den kulturella bakgrunden och sammanhanget sättet att 

hantera sitt psykiska lidande och hur kan vi upptäcka?   
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Mall för lägesrapportering  
Vecka 24 

 

Mall för lägesrapportering  
Hälso- och sjukvård, Region Halland 
 

Förvaltning:  

Upprättad av: Namn, kontaktuppgifter 
 

Bedömning av ordinarie verksamheters funktion  

Påverkan: Ange påverkan enligt nedan definition (ingen, måttlig, betydande, allvarlig 
eller kritisk) 

Eventuell kommentar: Ange, om ni vill, hur verksamheten är påverkad och vilka 
delar av den som är påverkad. 
 

Definitioner - bedömning av ordinarie verksamheters funktion  

Ingen påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls.  

2. Tillgängliga resurser är tillfyllest.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig. 

Måttlig påverkan: En eller två av kriterier för ”betydande påverkan” är uppfyllda. 

Betydande påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav 
uppfylls endast till del.  

2. Tillgängliga resurser är ansträngda.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig. 

Allvarlig påverkan: En eller två av kriterierna för ”kritisk påverkan” är uppfyllda. 
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Kritisk påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav 
uppfylls ej. 

2. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig. 
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