Vårdgivarnytt – Privata läkare
December 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 2018-12-06 ska remisser till nedan mottagningar/enheter skickas till
Remissportalen:
•

Infektion

Adress:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Remissportalen
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:
https://www.sahlgrenska.se/malgrupp/vardgivare/remissportalen/
Vid frågor kontakta Johanna Vilhelmsson Enhetschef Remissportalen 031 - 343 26 22

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

Otydligt adresserade remisser till Barnmedicin på SU kommer att retuneras
Information från Barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Vissa remisser som kommer till Barnmedicin från remittenter utanför barnsjukhuset har en otydlig
mottagare. Det kan gälla remisser ställda till enheter som inte finns på Barnmedicin, eller remisser där
mottagande enhet inte anges. Denna otydlighet medför förlängda väntetider för de patienter som
berörs, eftersom det behöver utredas vart remissen ska skickas. En åtgärd behövs för att bättre och
snabbare hjälpa patienter till rätt mottagning.
Åtgärd Remisser från andra vårdgivare (egenremisser undantagna) som inkommer till Barnmedicin
ska vara ställda till någon av följande mottagande enheter för att accepteras:
• Endokrinmottagning barn
• Diabetesmottagning barn
• Obesitascentrum (Runda Barn)
• Allergi- och lungmottagning barn
• Cystisk fibrosmottagning barn
• Dietistenhet barn
• Mag-tarm-lever-mottagningen
• Infektionsmottagning barn
• Metabolmottagning barn
• Hemagiommottagningen barn
• Immunologi/reumatologi mottagning barn
• Urinvägsmottagning barn
Remisser som inte adresseras till någon av ovanstående mottagare kommer att återsändas till
remittenten för korrekt adressering.
Informationsbrev från verksamhetschef
Kontakt vid frågor:
Marie Hallman, vårdenhetschef, SU
E-post: marie.christine.hallman@vgregion.se

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Under november-december kommer det att ske ett antal informationsmöten angående FVM. Flera
möten filmas och kan ses i efterhand och kan hittas via länken nedan:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling-uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/framtidens-vardinformationsmiljo/nyheter/anmalan-oppeninfor-hostens-informationsmoten-om-fvm/

Förändringar i SKL:s handbok Vård av personer från andra länder och Turisthandboken
från och med 1 januari 2019
Patienter från Norden ska uppvisa giltig ID-handling

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

Patienter från nordiska länder ska uppvisa giltig ID-handling för att få subventionerad nödvändig vård.
Om en patient är under 18 år och saknar ID-handling godtas kopia på ID-handling av medföljande
vuxen samt patientens motsvarighet till personnummer i hemlandet.
Ovanstående gäller inte när en nordisk patient uppvisar intyg som ger rätt till vård.
Gränsarbetare
När en gränsarbetare är bosatt i något av de nordiska länderna och arbetar i Sverige och är i behov av
nödvändig vård ska patienten uppvisa giltig ID-handling.
Ovanstående gäller inte när en nordisk patient uppvisar intyg som ger rätt till vård.
Ersättning från Försäkringskassan
Regionen ska till Försäkringskassan lämna vårdräkning, uppgifter om patientens namn, bostadsadress
samt kopia av patientens giltiga ID-handling.
Försäkringskassan lämnar ingen ersättning om kopia av ID-handling saknas. I sådana fall ombeds
berört landsting att komplettera sin ersättningsansökan.
Försäkringskassan accepterar pass, nationella ID-kort och körkort som ID-handling. Om giltig IDhandling saknas accepterar Försäkringskassan kopia av giltigt EU-kort.
Turisthandboken kommer revideras utifrån ovanstående ändringar.
Kontakt vid frågor:
Margareta Axelson
010 - 441 13 73
margareta.f.axelson@vgregion.se
Carin Svensk
010 - 441 13 71
carin.svensk@vgregion.se

Vi välkomnar nya vårdgivare
Reza Sohrabpour, Göteborg

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Det är viktigt att din e-postadress är personlig så att vi kan få kontakt direkt med dig som avtalspart.
På webbplatsen för privata vårdgivare hittar du blankett för ändring av kontaktuppgifter.
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

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

ekonomi.privera@vgregion.se

http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/uppdrag-ochavtal/lol/

Ekonomi

Webbplats

God Jul och gott nytt år

God Jul och Gott Nytt År
önskar alla era avtalsansvariga
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