Uppföljning
Region Skåne har enligt lag en skyldighet att följa upp den hälso- och sjukvård som bedrivs med finansiering av
regionen oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi.
Uppföljning av din verksamhet sker bl.a. genom datauttag från Region Skåne och genom den
verksamhetsredovisning som du årligen inlämnar.
Uppföljningen sker enligt en särskild modell och kan beskrivas i tre steg:
·
Fortlöpande systematisk uppföljning
Utifrån avtal, de ställda kraven och tidigare uppföljningsresultat, gör Region Skåne en fortlöpande uppföljning
av verksamheter. Uppföljningen utgår från såväl kvantitativa som kvalitativa delar.
·
Fördjupad uppföljning
Utöver den löpande uppföljningen sker vid behov en riktad och fördjupad uppföljning av utfallsdata för
vårdgivare. En fördjupad uppföljning initieras oftast på grund av att avvikelser uppmärksammats i den
fortlöpande uppföljningen. En annan anledning kan vara tips/anmälningar från brukare, patienter och eller
anhöriga, kontakter från patientnämnden eller IVO.
·
Revision och tillsyn av medicinsk och/eller ekonomisk karaktär
Om brister eller avvikelser uppmärksammats i den fördjupade uppföljningen kan en revision inledas. För att
revisionen ska utföras med största möjliga objektivitet sker den med hjälp av extern part. Revisionen kan
omfatta en rad delar såsom att fakturerade åtgärder jämförs med vad som dokumenterats i journal och tidbok,
uppfyllande av lagstiftning för journalföring, patientsäkerhet mm.
Vad följs upp inom fysioterapi?
Nedan anges de huvudsakliga indikatorer som kontinuerligt följs upp av Region Skåne.
Produktionsförhållanden
Som fysioterapeut med avtal enligt LOF finns kravet att arbeta heltid. Region Skåne har i tolkningen av detta
utgått från Privata vårdgivare (proposition 1996/97:123) och lagtexten i LOF. Enligt lagen motsvarar heltid
minst 35 timmars arbete per vecka i genomsnitt, sammanhängande eller under en tolvmånadersperiod under
de senaste två åren. Region Skåne kontrollerar årligen att heltidskravet uppfylls utifrån att du uppnår minst 85
procent av ersättningstak 1 per kalenderår (motsvarar en full årsarbetstid)
Antal besök per månad
Region Skåne följer upp antalet besök per månad för att kontrollera att antalet besök är rimligt i förhållande till
arbetstid. Behandlingstiden i direktkontakt med patienten ska i genomsnitt uppgå till minst 25 minuter per
besök för arvodeskategori A och 20 minuter för arvodeskategori B. För dig som har rätt att använda särskilt
arvode är dessa tider istället minst 50 minuter för arvodeskategori A och minst 40 minuter för arvodeskategori
B. Detta regleras i 4 § FOF.
Arvoden
Region Skåne följer upp hur du fördelar dina arvoden. Normalarvodet är ett enhetligt arvode du registrerar för
den huvudsakliga delen (minst 51 %) av behandlingarna i verksamheten. Parallellbehandling ingår i
normalarvode.
Utöver normalarvodet kan du registrera enkelt arvode, gruppbehandling, särskilt arvode (förutsatt att du är
berättigad detta), telefonarvode och ej ersatt vård. Dessa arvoden ska utgöra resterande del av behandlingarna
i verksamheten. Särskilt arvode kan tas ut för särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder vilka måste vara
klart definierade och avgränsade. Arvoden regleras i 16 § LOF.
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Antal besök per patient
Region Skåne följer upp antal besök per patient, och vid 15 eller fler besök under en tolvmånadersperiod,
noteras en avvikelse. För enstaka patienter kan en högre besöksfrekvens vara medicinskt motiverat. Men i de
flesta fall är, 15 eller fler besök per patient och år, ett avvikande besöksmönster som bör ifrågasättas ur ett
medicinskt perspektiv. Även antal besök i genomsnitt per patient under en tolvmånadersperiod följs upp.
Om Region Skåne i den fortlöpande systematiska uppföljningen hittar avvikelser avseende de ovan redovisade
indikatorerna föranleder detta en fördjupad uppföljning och i förekommande fall kan en medicinsk revision
komma att genomföras. Beroende på utfallet kan Region Skåne vidta åtgärder inklusive sanktioner. Detta
regleras i LOF 19 §, andra och tredje stycket.

