Vårdgivarnytt – Privata läkare
April 2019
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 2019-03-28 ska remisser till nedan mottagningar/enheter skickas till
Remissportalen:
•
•

Anorexi-Bulimimottagningen, BUP
Hud- och könssjukvård

Från och med den 2019-05-06 ska remisser till nedan mottagningar/enheter skickas till
Remissportalen:
•

Spelberoende och Skärmhälsa

Från och med den 2019-05-16 ska remisser till nedan mottagningar/enheter skickas till
Remissportalen:
•

Neurokirurgi

Adress:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

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/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/
Vid frågor kontakta Johanna Vilhelmsson Enhetschef Remissportalen 031 - 343 26 22
Nytt högkostnadsskydds tak
1 juni 2019 kommer högkostnadsskyddets tak att höjas för öppen hälso- och sjukvård och nytt tak
kommer att vara 1 150 kronor. Höjningen beslutades på Regionfullmäktige 2019-01-29.
Ändringen kommer framgå i Patientavgiftshandboken, www.vgregion.se/patientavgifter
Viktig information kring hantering av högkostnadsskyddet och manuella frikort hittar ni under
följande länk:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/hogkostnadsskyddoch-frikort/
Kontakt vid frågor:
Margareta Axelsson
margareta.f.axelson@vgregion.se
Ny hemsida gällande omställningen och framtidens vårdinformationsmiljö
Ett spännande skifte är på gång. På Vårdskiftet kan du läsa om hur vi förändrar och utvecklar hälsooch sjukvården i Västra Götalandsregionen de närmaste åren. På webbplatsen finns information för dig
som vill följa arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö och omställningen av hälso- och
sjukvården.
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/
Nu kan alla ta del av lunchföreläsningar för specialistläkare
Varannan tisdag ger Medicinska kompetensutvecklingsrådet en tvärdisciplinär lunchföreläsning på
videolänk kl. 12.00-12.45 som kan ses på olika videolokaler runtom i regionen i realtid. Föreläsningen
spelas även in och finns att titta på i efterhand.
Tidigare har dessa inspelningar placerats på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät och därmed
inte varit tillgängliga för privata vårdgivare. Från 2019 ligger dock alla nyinspelade föreläsningar
under en extern sida tillgänglig för alla.
Ni hittar senaste föreläsningarna här:
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/filmer--material/vgr-forelasningar/

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

Planerade föreläsningar för resten av våren:
• 2019-04-02 Ögon. Kampen för att bevara den centrala synskärpan. Öläk Martin Breimer,
ögonsjukvården, SU.
• 2019-04-16 Öron, näsa och hals. Hörselnedsättning hos barn. Öläk Ylva Dahlin Redfors, ÖNH, SU.
• 2019-05-07 Geriatrik. Strukturerat omhändertagande av sköra äldre. Öläk Katarina Wilhelmson,
Geriatrik, SU.
• 2019-05-14 Hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Doc Entella Bellana, Kardiologi, SU.
Om det finns önskemål om ämnen som vore intressant att få belysta framöver, får ni mer än gärna höra
av er till jannike.norstrom@vgregion.se med förslag.
Information om videolokaler där föreläsningen kan ses i realtid, hittar ni under
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/natverk-utbildningsenheter/medicinskakompetensutvecklingsradet/.
Välkommen att delta eller titta i efterhand!
Kontakt vid frågor: Jannike Norström
Specialist i Allmänmedicin, regional studierektor för fortbildning i Allmänmedicin
jannike.norstrom@vgregion.se
Levnadsvanor – på liv och död! 18 oktober 2019
Save the date: 18 oktober 2019! Då upprepar vi förra årets succé med inspirationsdagen om hälsa och
levnadsvanor vid psykisk ohälsa, Levnadsvanor - på liv och död!
Dagen ger en introduktion av forskning och studier och hur man praktiskt arbetar med kost/nutrion,
tobaksprevention/KOL och fysisk aktivitet för att skapa inspiration att jobba vidare på hemmaplan.
Under dagen får vi lyssna på ledande företrädare för livsstilsfrågor och somatisk hälsa i Västra
Götalandsregionen (VGR). Dagen är uppbyggd i fyra parallella inspirationsspår i ett förmiddags- och
ett eftermiddagsblock där du väljer en på förmiddagen och en på eftermiddagen beroende på vad du är
intresserad av att delta i. Dagen är riktad till alla som i sitt arbete inom primärvård, somatisk
specialistvård eller specialistpsykiatrin möter patienter med psykisk ohälsa. Målgrupp är även
tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med folkhälsofrågor. Medverkar gör bland annat
professor och överläkare Mai-Lis Hellenius från Karolinska Institutet med en inspirationsföreläsning
om levnadsvanor och somatisk hälsa.
För anställda inom Västra Götalandsregionen bekostas dagen med statsbidrag. Sen avbokning och
uteblivande faktureras med 850 kronor. För deltagare med anställning utanför VGR är kostnaden 850
kronor.
Välkommen till en inspirerande dag på Campus Nya Varvet i Göteborg!
Kontakt vid frågor: Pethra Zollfrank, regionutvecklare Kunskapsstöd för psykisk hälsa
pethra.zollfrank@vgregion.se

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

Seminarium: God och nära vård - en primärvårdsreform
Save the date: 11 juni 2019, Göteborg. Då besöker Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad
utveckling för god och nära vård (S2017:01), oss i Västra Götalandsregionen.
Anna Nergårdh kommer att berätta mer om arbetet med God och nära vård – En primärvårdsreform
(SOU 2018:39). För mer information om utredningen se http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
Det blir också en paneldiskussion kring utredningen och arbetet i Västra Götaland.
Mer information kommer att publiceras senare här i Vårdgivarnytt, liksom länk till anmälan och
program.
"Inbjudan/save the date"
Kontakt vid frågor:
Tobias Nilsson
tobias.nilsson@vgregion.se
Förlängning av engagemang i KIV
Många vårdgivare har fått ett automatiskt mail angående att deras engagemang i KIV håller på att löpa
ut och att deras behörigheter utfärdade av VGR kommer att avslutas om engagemanget inte förlängs.
Detta är ett automatiskt mail som skickas ut när engagemang/anställning i KIV är på väg att löpa ut,
vårdgivarna behöver inte göra något utan dessa kommer att förlängas av VGR.
Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Bifogat hittar ni nyhetsbrev från Läkemedelskommittén gällande rekommendation avseende Aimovig
som migränprofylax vid kronisk migärn.

Vi välkomnar nya vårdgivare
Ingela Aminoff, Göteborg
Johanna Schmidt, Göteborg
Shadi Ghasemi, Göteborg
Mathias Pålsson, Göteborg

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

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

ekonomi.privera@vgregion.se

Ekonomi

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

Webbplats

Läs mer på vår webbplats: Vårdgivarwebben

