Vårdgivarnytt – Privata läkare
April 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL)

Inledning
Vårdgivarnytt- Läkarvårdsersättning, är namnet på Västra Götalandsregionens nyhetsbrev till
dig som har ett samverkansavtal enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning LOL.
Vårdgivarnytt utkommer några gånger per år. Du är varmt välkommen att komma med
synpunkter på innehållet. Kontaktuppgifter hittar du sist i nyhetsbrevet. Vi vill uppmuntra till
att gå in på Vårdgivarwebben, där det finns information som du kan ha nytta av.
Information om ny remissadress
Flera av SUs verksamhetsområden får nu en ny remissadress. Dock gäller inte detta
akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.
Från och med den 2018-05-03 ska remisser till nedan mottagningar/enheter skickas till
Remissportalen:
•
•
•
•

Njurmedicin
Handkirurgi
Transplantation
Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE)

Adress:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till
elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem
som möjliggör spårbarheten i varje enskilt remissärende. Till Remissportalen skickas endast
remisser och av oss begärda kompletteringar. Remissportalen hanterar remisser för samtliga
mottagningar och avdelningar som finns listade på nedan länk:
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https://www.sahlgrenska.se/malgrupp/vardgivare/remissportalen/
Vid frågor kontakta Johanna Vilhelmsson, Enhetschef Remissportalen 031 - 343 26 22 eller
Ainhoa Sala Aguilera, Enhetschef Kontaktpunkten 031-343 38 11.
Införande av eFrikort och avveckling av tjänsten Frikortswebb
eFrikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna
hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen. För optimal patientnytta är en hög
anslutningsgrad av vårdgivare viktigt för en helt digitaliserad process av högkostnadsskyddet i
den öppna hälso- och sjukvården.
eFrikort innebär att det blir betydligt enklare för patienten att hålla reda på sitt
högkostnadsbelopp och frikort. För vårdgivare bedöms även den administrativa hanteringen i
kassan att bli enklare än dagens hantering.
Införande av eFrikort med anslutning av vårdgivare har påbörjats med driftsättning av tjänsten
från den 26 mars. Tjänsten Frikortswebb kommer successivt att avvecklas från samma datum
och fullt ut ersättas av eFrikort webbapplikation.
Mer information med utbildningsmaterial för personalen, hur anslutning går till samt digitalt
informationsmaterial för patienter och personal finns på denna sida:
http://www.vgregion.se/efrikort
Kontaktperson: Stefan Jakobsson, stefan.s.jakobsson@vgregion.se
Har du vårdfrågor som rör asylsökande eller personer utan tillstånd?
Undrar du över vilken vård asylsökande eller personer som vistas i Sverige utan tillstånd
(gömda/papperslösa) har rätt till? Känner du dig osäker på vad som gäller kring begreppet
”vård som inte kan anstå”? Har du andra frågor om till exempel LMA-nr, aktuella adresser till
asylsökande eller ett enskilt patientärende?
I så fall kan du kontakta Annette Fogels på Asylenheten VGR. Är ni flera på arbetsplatsen
som har frågor kan en genomgång av reglerna på ett APT eller liknande erbjudas.
Mer information samt kontaktuppgifter finns på www.vgregion.se/asylenheten.
Kontaktperson: Annette Fogels, annette.fogels@vgregion.se
Rutiner för tolkbeställning
Vid behov av tolk ska du som privatpraktiserande läkare anlita Tolkförmedling Väst. Västra
Götalandsregionen betalar endast fakturor från Tolkförmedling Väst. Om du anlitar ett annat
företag, står du själv för kostnaderna.
För att kunna beställa från Tolkförmedling Väst, måste du ha ett kundnummer.
För att lägga upp ett nytt kundnummer behöver de följande uppgifter från dig:
•
•
•
•

Verksamhetens namn
Organisationsnummer
Besöksadress
Telefonnummer
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•

Att du anger att du har avtal med VGR som ger dig rätt till fri tolk

Uppgifterna mailas till goteborgkund@tolkformedlingvast.se
Telefonnummer för information och bokning är 0770-813 000.
Uppdaterade medicinska riktlinjer
Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och gynekologi är uppdaterade. Alla regionala
medicinska riktlinjer finns på Vårdgivarwebben under rubriken Regionala medicinska
riktlinjer.
Kontaktperson: Nina Brandström, nina.brandstrom@vgregion.se
Försäkringsmedicin
I VGR erbjuds utbildningar i Klinisk försäkringsmedicin till läkare och övriga professioner
som har behov av försäkringsmedicinsk kompetens. Information om utbildningarna finns på
http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/forsakringsmedicin2/utbildning/
Utbildningarna är kostnadsfria och öppna att anmäla sig till.
Kontaktperson: Catarina Bremström
Telefon: 070-0206270
catarina.bremstrom@vgregion.se
Primärvårdsdagen, 3 oktober 2018
I september 2017 samlades många för att delta i Primärvårdsdagen i Västra Götalandsregion.
Evenemanget äger rum även i år och datum är nu bestämt till 3:e oktober 2018. Mer
information kommer inom kort men notera datumet i kalendern redan nu!
Kontakt vid frågor:
elizabeth.norseng@prove.se
primarvardsutveckling@vgregion.se
Vi välkomnar nya vårdgivare
Olof Rosén, specialist i allmänmedicin, Göteborg.
Magnus Hiller, specialist i invärtesmedicin, Göteborg.
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Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Det är viktigt att din e-postadress är personlig så att vi kan få kontakt direkt med dig. Adresser
med info@mottagningsnamn fungerar inte bra när vi vill nå dig. På Vårdgivarwebben hittar
du blankett för ändring av kontaktuppgifter. Där finns också mycket annan bra information
Vårdgivarwebben.

Har du frågor? Kontakta oss enligt nedan

privatavardgivare@vgregion.se

Verksamhetsfrågor

ekonomi.privera@vgregion.se

Ekonomi

Vårdgivarwebben

Webbplats
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