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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom VG Primärvård

Garanterad finansiering av multimodal rehabilitering till och med fjärde kvartalet
2017
Inom Koncernkontoret pågår arbete för hur de fortsatta villkoren för enheterna när det gäller
multimodal rehabilitering ska formuleras och stimuleras under 2018. Medlen finns i den
tvååriga nationella överenskommelsen om statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv
rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess 2017-2018.
Till dess att beslut fattas kring vilka förutsättningar som ska gälla för 2018 garanterar hälsooch sjukvårdsdirektören finansieringen av multimodal rehabilitering inom primärvården till
och med fjärde kvartalet 2017. Detta gäller verksamhet som utförs av godkända MMR-team i
enlighet med regionala riktlinjer.
All verksamhet ska rapporteras till det nationella kvalitetsregistret NRS
(http://www.ucr.uu.se/nrs/).
Kostnaden för den årliga licensen till NRS kommer 2017 att ersättas med 10 000 kronor för
modul primärvård (MMR1) och med 20 000 kronor för modul specialistvård (MMR2) till de
team som bedriver verksamhet. Ersättningen betalas ut i samband med första utbetalning för
behandlingar genomförda 2017.
De sedan tidigare godkända teamen är fortsatt godkända under förutsättning att krav på
kompetens och funktion är fortsatt uppfyllda. Vid intresse om att bilda nytt MMR-team läs
mer på Vårdgivarwebben eller kontakta Anna Lindström (se nedan).
Bifogat finns följande dokument:
• Regionala riktlinjer
• Tillägg regionala riktlinjer (som reglerar stimulansbidrag vid kontakt
arbetsgivare/Arbetsförmedling i samband med behandling)
Kontaktpersoner för frågor:
Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se
Marie Gustafsson
marie.e.gustavsson@vgregion.se

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Utökning av pilotprojektet Ungas psykiska hälsa på vårdcentral
Under 2017 och 2018 ges ytterligare statsbidrag för att särskilt uppmärksamma ungas
psykiska hälsa och stimulera nya initiativ på området. För Västra Götalands del handlar det
om statsbidrag om 17 miljoner kronor per år.
Möjlighet för vårdcentraler att få tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa
Totalt kommer fem vårdcentraler med geografisk spridning att få ett tilläggsuppdrag att
utöver ordinarie verksamhet särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år. Urvalet av
vårdcentral med tilläggsuppdrag sker på ett konkurrensneutralt sätt. För behörighet att ansöka
om uppdraget krävs 5 000 listade patienter.
Vårdcentral med tilläggsuppdrag är en enhet med specifik kompetens som kan anlitas av
andra vårdcentraler, till exempel för bedömning kring barns och ungas utveckling och behov
av insatser. De kan också i större utsträckning ge kompletterande behandlingar exempelvis
psykoedukativa insatser, gruppbehandling och föräldrastödjande insatser. Huvudinriktningen
är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp, och vid behov ska patienten kunna
lotsas vidare till annan vårdnivå.
Statsbidraget förväntas täcka minst 1,0 psykologtjänst, 1,0 psykoterapeut och 1,0
socionomtjänst samt ökade insatser hos sjuksköterska och läkare på VC. Läs mer om
tilläggsuppdraget i bilagan ”Tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa …”.
Ansökan görs på bifogat formulär som skickas till zophia.mellgren@vgregion.se senast 31
augusti 2017.
Kontaktpersoner för frågor:
Lise-Lotte Risö Bergerlind
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Karin Overgaard
karin.overgaard@vgregion.se

Zophia Mellgren
zophia.mellgren@vgregion.se

Ny handbok ger ändrat förskrivningsansvar för nutritionsprodukter
Från och med 1 september finns en handbok vid förskrivning av nutritionsprodukter, inklusive
sondmatningstillbehör och nutritionspump. Den för med sig förändring av
förskrivningsansvaret till patienter i särskilt boende i behov av berikning, näringsdryck eller
sondnäring:
Förskrivningsansvar av berikning, näringsdryck eller sondnäring för personer i särskilt
boende flyttas från kommunen till förskrivare i regionen.
Mer information finns i bilagan ”Information handbok Nutrition Primärvård”.
Kontakt vid frågor:
clp.regionservice@vgregion.se

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Bidrag att söka till forskning och utvecklingsarbete
Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel för 2018 till patientnära forskning och
utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård.
Denna ansökningsperiod ryms följande anslag:

Sista ansökningsdag:

– Regionala samarbetsprojekt, nya och fortsatta medel

2 oktober 2017

– Forskning inom patientsäkerhetsområdet, fortsatta medel

2 oktober 2017

Information om villkoren för bidragen, ansökningsförfarandet och ansökningsformulär hittar
du på www.researchweb.org/is/vgregion
Kontaktperson för frågor:
Birgitta Bryngelsson
birgitta.bryngelsson@vgregion.se

Viktigt att tänka på vid remittering till PMU
Information till remittenter från PMU, Psykiatrimottagning för utmattningssyndrom, vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
PMU är en mottagning som arbetar på specialistnivå vilket innebär att primärvård och
psykiatri har skyldigheter i behandlingen av patienten innan patienten kan behandlas hos oss.
Det som förväntas av primärvård och psykiatri är beskrivet i de regionala medicinska
riktlinjerna rörande utmattningssyndrom.
Vi rekommenderar insatser som fysisk aktivitet, psykologkontakt, arbetsterapeut och
rehabiliteringskoordinator till samtliga patienter. Samtliga patienter behöver hjälpinsatser med
sömn, fysisk aktivitet och aktivitetsbalans.
Vid misstanke om ytterligare diagnoser som till exempel neuropsykiatri och bipoläritet måste
patienten vara färdigutredd och under behandling innan patienten kommer till oss, annars är
det svårt att veta vad vi behandlar. Att ha flera diagnoser är inget hinder för att gå hos oss men
de övriga diagnoserna måste vara i ett relativt stabilt läge om patienten ska kunna tillgodogöra
sig rehabiliteringen. Det är psykiatrins öppenvård som är ansvarig för utredning och
behandling av övriga diagnoser där digniteten av samsjukligheten ligger utanför
primärvårdens ansvarsområde.
Vi bedriver arbetsinriktad rehabilitering under en begränsad tid. Det är då av stor vikt att
patienten kan tillgodogöra sig behandlingen och att obehandlade diagnoser inte är ett hinder
som upprepar återinsjuknandet av utmattning gång på gång. Vi vet att vissa diagnoser ofta
leder till utmattning, till exempel ADHD och PTSD. Det är av stor vikt att dessa diagnoser är
behandlade.

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Rehabiliteringen riktas mot betald sysselsättning eller studier. Det innebär att vi behandlar
patienter som är i arbetsför ålder i första hand, vissa undantag kan finnas.
Utmattningssyndrom utan komplikationer tar normalt cirka ett år att tillfriskna ifrån, det tar
tid och tålamod. Vi tar inte mot remisser där man har behandlat patienten kortare tid än det,
förutom i undantagsfall där patienten har återinsjuknat flera gånger.
Vi bedriver inte utredning av andra diagnoser än UMS.
Var vänlig att läsa remisskriterierna noggrant innan ni skriver remissen. (Läs mer om
remissgången till PMU)
Det finns i dag möjligheter att konsultera våra doktorer via telefon på tisdagseftermiddagar kl.
15:00-16:00 på telefon: 031-342 52 62 eller 031-342 52 63.
Kontaktperson för frågor:
Gro Sundell
gro.sundell@vgregion.se

Intyg RMR-PTSD stimulansersättning under 2017
Här kommer en påminnelse om att skicka in intyg på genomförd utbildning inom
rekommenderade behandlingsmetoder. Intyg behöver vara inskickat innan ersättning kan
betalas ut. Skicka namn och utbildningsbevis på behandlare på vårdcentralen till
Koncernkontoret, företrädesvis via mail till adressen nedan senast 30 augusti 2017.
Kontaktperson för frågor:
Lina Gustin
lina.gustin@vgregion.se

Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan
tillstånd
Här en liten påminnelse: vid frågor som rör regler kring hälso- och sjukvård för asylsökande
och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, ta kontakt med Asylenheten
VGR. Mer information finns på Vårdgivarwebben under rubriken Asylsökande och personer
som vistas i Sverige utan tillstånd.
Kontaktpersoner för frågor:
Annette Fogels
annette.fogels@vgregion.se

Susanne Lundell
susanne.e.lundell@vgregion.se

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Balansera mera - en nationell kampanjvecka för äldres säkerhet
Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen, vill uppmärksamma er på kampanjen
”Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor” som samordnas och genomförs av
Socialstyrelsen. Kampanjen pågår under vecka 40, den 2 oktober – 8 oktober 2017.
Var med och bidra till att minska fallolyckor genom att arrangera lokala och regionala
aktiviteter. Fokus är på tre teman:
•

Mat – Ät näringsriktigt för att inte tappa balansen

•

Motion – Balansträna och motionera för att få bättre balans

•

Medicin – Se över läkemedel för att inte tappa balansen

Vården är en stor och viktig aktör som möter många av de äldre invånarna i Västra Götaland.
Vi hoppas att kampanjen kan vara ett stöd i ert arbete att leda äldre patienter/kunder mot ett
hälsosammare och friskare liv.
Socialstyrelsen arbetar långsiktigt och metodiskt för att förebygga fallolyckor. För kampanjen
2017 finns en idékatalog med tips och idéer samt olika typer av material, broschyrer, affischer
och en film. Dessutom finns hänvisning till fördjupningsmaterial som kan användas för att
förebygga olyckor hos äldre.
Nytt för i år är en kostnadsfri webbutbildning som kommer att lanseras i december 2017 på
socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer inom
hälso- och sjukvården samt social omsorg.
Läs mer och beställ kampanjmaterial på Socialstyrelsens webbplats.
Kontaktperson för frågor:
Annika Nilsson-Green
annika.nilsson-green@vgregion.se

Avdrag gällande dosläkemedel
Det är nu konstaterat att avdraget gällande dosläkemedel som upptäcktes i mars och kvarstod i
april och även i början av maj inte påverkat totalsumman.
Felet, som nu är åtgärdat, gjorde att kostnaden hamnade felaktigt på försäljningssätt DOS.
(Dos - vid behov, hel förpackning istället för på vanlig förskrivning).
Kontakt vid frågor:
Ekonomi Vårdval
ekonomi.vardval@vgregion.se

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Utbildning: Utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi 7,5 HP
Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som möter barn och unga på vårdcentral,
inom Vårdval Rehab eller på BUP, etc. Du är till exempel läkare, psykolog, kurator,
sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och arbetar inom Västra Götalandsregionen. För
yrkesgrupper som har kompetensen i sin grundutbildning kan utbildningen ses som en
möjlighet till repetition.
Utbildningen ingår också i introduktionsutbildningen för vårdcentraler med tilläggsuppdrag
för barn och ungas psykiska hälsa. Utbildningen startar i slutet av september 2017 och
avslutas i juni VT18.
Mer information och intresseanmälan finns i Regionkalendern.
Kontaktperson för frågor:
Zophia Mellgren
zophia.mellgren@vgregion.se

Utbildning: Cool Kids 6 – 7 september
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med behandling av
ångest hos barn och ungdomar, är leg. psykolog eller annan leg. profession/socionom med
grundläggande psykoterapiutbildning i och klinisk erfarenhet från KBT-behandling.
Cool Kids (Lyneham et al, 2003) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för barn och
ungdomar med ångest. Utbildningen är en del av introduktionsutbildningen för vårdcentraler
med tilläggsuppdrag för vård av barn och unga. Deltagare från övriga vårdcentraler och BUP
är välkomna att anmäla sig. Intresseanmälan behandlas utifrån prioriteringsordningen och
bekräftelse om utbildningsplats ges efter anmälningstidens utgång.
Mer information och intresseanmälan finns i Regionkalendern.
Kontaktperson för frågor:
Zophia Mellgren
zophia.mellgren@vgregion.se

Utbildningsdag för allmänmedicin, psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri
Höstens utbildningsdagar gemensamt för allmänmedicin, psykiatri och barn- och
ungdomspsykiatri närmar sig. Första utbildningstillfället blir i Göteborg i september. Därefter
sker utbildningarna i Kungälv, Vänersborg, Skövde och Borås under hösten.

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Länkar till Regionkalendern för anmälan finns nu i bilagan ”Inbjudan - Gemensam
utbildningsdag för allmänmedicin psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri”.
Kontaktperson för frågor:
Ulf Svensson
ulf.svensson@vgregion.se

Konferens: När det osynliga blir synligt – arbetsförmåga och rehabilitering vid
långvarig smärta
Boka redan nu 1 december för en spännande konferens i Göteborg om den långvariga
smärtans bakgrund och konsekvenser samt möjligheter till prevention och rehabilitering.
Konferensen ges i samverkan mellan Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid
Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan.
Information om program och anmälan skickas ut i början av september.
Kontaktperson för frågor:
Stefan Bergman
stefan.bergman.2@gu.se

Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård

vgprimarvard@vgregion.se

Frågor om VG Primärvård

ekonomi.vardval@vgregion.se

Frågor om ekonomi och ersättning

www.vgregion.se/vgprimarvard

Länk till enhet Primärvårds webbplats

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

