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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom VG Primärvård

Vårdavtal tecknas med Smärthjälpen Sverige AB
Västra Götalandsregionen har genom västra hälso- och sjukvårdsnämnden skrivit vårdavtal
med Smärthjälpen Sverige AB. Avtalet omfattar diagnostisering och behandling av
fibromyalgi, långvarig smärta och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Verksamheten
kommer att bedrivas i Göteborg.
Till Smärthjälpen kan man som patient komma på remiss efter att allvarlig bakomliggande
sjukdom, såsom smärta orsakad av cancer, har uteslutits.
Mottagningen enligt avtalet startar den 1 november 2017 i något begränsad skala. Från och
med den 1 januari 2018 kommer verksamheten att vara uppe i sin fulla kapacitet.
Smärthjälpen Sverige AB har sin mottagning på Fabriksgatan 10 i Göteborg.
Avtalet med Smärthjälpen Sverige AB gäller från 1 november 2017 till den 31 december
2019, med möjlighet att förlängas i maximalt 24 månader.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Fungerande gynekologistol måste finnas på vårdcentralen
På förekommen anledning påminner VGR nu om att samtliga vårdcentraler i VGPV behöver
ha fungerande gynekologistol tillgänglig i och för den dagliga verksamheten. Detta baserar sig
på den skyldighet som finns för vårdcentralerna att vid var tid efterfölja Regionala
Medicinska Riktlinjer, i detta fall Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och gynekologi.
Skulle det vid en löpande uppföljning (årligt besök) eller motsvarande visa sig att en
vårdcentral inte har nödvändig utrustning för att kunna utföra sitt uppdrag kan det komma att
tolkas som att vårdcentralen inte uppfyller avtalskraven (Krav och Kvalitetsboken 2017, sidan
54). Som det framgår på samma ställe kan sådan brist komma att medföra ekonomiska
sanktioner (Kontrakt § 10).

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

Med andra ord är det absolut inget godtagbart skäl för remiss till specialistgynekologi att
vårdcentralen saknar nödvändig utrustning, inklusive gynekologistol. Skulle vårdcentralen
anföra att utrustning finns men att kunskap och/eller färdighet att utnyttja denna utrustning
saknas, kan det komma att tolkas som att enheten inte uppfyller kraven på bemanning och
kompetens.
Varför påminner VGPV om detta?
Tillgängliga resurser är inte obegränsade, varken inom allmänmedicin eller gynekologi. Från
flera gynekologiska mottagningar i VGR har det kommit indikationer till Koncernkontoret om
undanträngningseffekter. De personer som påverkas omfattar bland annat sådana som behöver
utredas för symtom och provavvikelser som kan tyda på cancerutveckling. Det är högst
olyckligt om patientsäkerheten skulle påverkas negativt till följd av att parterna inte
upprätthåller överenskommen ansvarsfördelning.
Kontakt vid frågor:
Malin Wallberg
malin.h.wallberg@vgregion.se

Nu startar införandet av eFrikort
Införande av eFrikort kommer att startas under senare delen av kvartal 4 2017 till slutet av
kvartal 1 2018. 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.
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.
Mer information inför införandet med utbildningsmaterial för personalen samt digitalt
informationsmaterial för patienter och personal kommer att kommuniceras via denna kanal.
Kontakt vid frågor
Stefan Jakobsson
stefan.s.jakobsson@vgregion.se

Ny lag om stöd vid klagomål och Förändringar av Patientsäkerhetslagen
2018-01-01 träder en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården i kraft. Läs mer
om den nya lagen här.
2018-01-01 träder även en hel del förändringar i patientsäkerhetslagen, som direkt påverkar
vårdgivaren, i kraft. Bland annat:
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

•
•
•

8 a § Vårdgivaren ska från patienter och deras närstående ta emot klagomål mot och
synpunkter på den egna verksamheten. Lag (2017:378).
8 b § Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och deras närstående.
Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt och med hänsyn till klagomålets art och den
enskildes förmåga att tillgodogöra sig information.
8 c § Information enligt 8 eller 8 b § får inte lämnas till patienten eller någon
närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta. Lag
(2017:378).

Läs mer om förändringarna här.

Översyn av patientavgifter
Regionfullmäktige beslutade i juni om förändringar av patientavgifter. Förändringarna gäller
från och med 1 januari 2018. I bifogat dokument Bilaga 1 Avgiftsförändringar 2018-01-01
finns mer information. Länk till patientavgiftshandboken: www.vgregion.se/patientavgifter.
Kontaktpersoner vid frågor:
Margareta Axelson
margareta.f.axelson@vgregion.se

Carin Svensk
carin.svensk@vgregion.se

Ansökan om centralt delfinansierad PTP-psykolog och Information om
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för psykologstudenter
Vill din verksamhet också vara med i PTP-programmet, en av Västra
Götalandsregionens främsta rekryteringsvägar för nya psykologer?
Nu finns möjlighet att ansöka om att ta emot centralt delfinansierad PTP med
start 2018. Under 2018 har vi två parallella PTP-grupper, en med start mars 2018 och en med
start september 2018.
PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer) är en ettårig, legitimationsgrundande tjänst som
leder fram till psykologlegitimation. PTP regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2008:34).
PTP-tjänstgöring består i att bedriva kliniskt psykologarbete under handledning på den enhet
där man är anställd samt deltagande i regionalt PTP-program sammanhållet av studierektor.
För att kunna ta emot en PTP-psykolog på delfinansierade medel måste vårdcentralen ha
psykolog anställd som kan fungera som PTP-handledare samt uppfylla kvalitetskriterierna för
PTP och godkännas av studierektor. Chef för privat verksamhet ansvarar för att hos
Socialstyrelsen ansöka om godkännande av arbetsplatsen för PTP-tjänstgöring. Om
arbetsplatsen tidigare blivit godkänd ansvarar chef för att inför varje ny PTP kontrollera att
arbetsplatsen fortsatt är godkänd för PTP- tjänstgöring

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

Ansökan ska göras senast 25 oktober.
För mer information och ansökan kontakta:
Katarina Malmqvist (privata vårdgivare)
katarina.malmqvist@vgregion.se
Helen Antonson (offentliga vårdcentraler)
helen.antonson@vgregion.se
Närhälsans enheter kan anmäla intresse via: http://intra.vgregion.se/intressePTP
Välkommen att ta emot en eller flera psykologkandidater vt 2018
VFU-period omfattar 14 veckor: mars–maj 2018. Ersättningen är 15 500 kronor per student.
Vi behöver få in din anmälan snarast, dock senast 14 oktober 2017. Vårdcentraler som tar ett
stort utbildningsansvar genom att tillhandahålla VFU-plats kommer att prioriteras vid
fördelningen av centralt finansierad PTP-tjänst.
För mer information och ansökan kontakta:
Katarina Malmqvist (privata vårdgivare)
katarina.malmqvist@vgregion.se
Närhälsans enheter anmäler intresse via: http://intra.vgregion.se/psykologkandidat

OBS – Påminnelse: Utbildningsdag inom allmänmedicin: diabetes, palliativ
medicin och dermatologi
Hösten 2017 anordnas en utbildningsdag om diabetes, palliativ medicin och dermatologi.
Utbildningsdagen arrangeras av regionala företrädare för respektive specialitet tillsammans
med sektorsrådet för allmänmedicin. Målgruppen är läkare verksamma inom allmänmedicin.
Halva dagen kommer att ägnas åt diabetes (läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes, fotvård
och ny teknik) och palliativ vård (brytpunktssamtal, informationsmaterial, basal palliativ
vård). Resterande halvdag ägnas åt diagnostik och behandling av aktiniska keratoser och
hudtumörer utgående från den nya regionala medicinska riktlinjen ”Ansvarsfördelning mellan
dermatovenereologi och allmänmedicin”.
Utbildningsdagen ges vid flera tillfällen och på flera platser i regionen (Göteborg, Skövde,
Borås och Trollhättan). Oavsett vilken dag du deltar så är innehållet detsamma, dock kan
lokala variationer i tidsangivelser och ordningen i programmet förekomma.
För mer information och anmälan se länkar till Regionkalendern nedan:
•
•

Göteborg 12 oktober
Göteborg 18 oktober

•
•

Borås 17 november
Borås 7 december

•

Skövde 12 oktober
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•

Skövde 8 november

•
•

Trollhättan 28 november
Trollhättan 6 december

Konferens – Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik
vård
Svensk förening för diabetologi, Svenska psykiatriska föreningen och Sveriges kommuner
och landsting bjuder för andra gången in till höstmöte. Rubriken för mötet är ”Somatisk
sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård”. Temat är valt eftersom
helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och
handlägga metabola sjukdomar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka.
Mötet vill förmedla kunskap och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling
ur ett helhetsperspektiv.
Mötet äger rum 12 – 13 oktober i Malmö.
Mer information och länk till anmälan
Kontakt vid frågor:
Lise-Lotte Risö Bergerlind
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Inbjudan - Introduktionskurs inom Specialistordningen för psykologer
Tillsammans med Sveriges Psykologförbund bjuder Västra Götalandsregionen för första
gången in till Introduktionskurs inom Specialistordningen för psykologer. Förutom
specialistkunskap och behörighet att fortsätta sin specialisering ger denna kurs också kunskap
om Västra Götalandsregionen och personcentrerat arbetssätt.
Syftet med kursen är att arbeta med och fördjupa kunskapen om professionens gemensamma
förutsättningar i form av ramar och etiska och juridiska betingelser, samt att fördjupa
psykologens professionella förhållningssätt och utveckla yrkesrollen till specialist.
Innehållsmässigt kommer kursen att beröra specialistrollen, etik, lagar och förordningar,
professionella frågor samt organisatorisk och professionell självreflektion.
Kursdagar är 22-25 januari 2018. Läs mer i bilagan Inbjudan Intro.utb Specialistpsykolog.
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Kontakt vid frågor:
Åsa Gustavsson
asa.maria.gustavsson@vgregion.se

Inbjudan - Informations- och erfarenhetsträff om att ersätta fax av epikriser med
NPÖ
Ny lagstiftning kräver säker kommunikation och skärpta regler för hur vi hanterar
personuppgifter. Nationell patientöversikt (NPÖ) kan ersätta fax av epikriser vid
utskrivningsprocessen. Under våren har ett pilotprojekt pågått där NU-sjukvården och
Uddevalla kommun tagit fram rutiner och utvärderat informationsflödet med gott resultat.
SVPL Styrgrupp har den 15 september 2017 beslutat att genomföra ett stegvis
breddinförande, och nu anordnas två informationstillfällen: den 16 oktober i Mellerud och den
27 oktober i Munkedal. Målgrupper för informationen är hälso- och sjukvårdsorganisation
inom kommun och primärvård: sjuksköterska, rehab-personal, chef, MAS.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Informationsträff fax epikriser-NPÖ.
Kontakt vid frågor:
Gunilla Augustsson
gunilla.augustsson@vgregion.se

Inbjudan – Regional FaR-dag 2017
Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet bjuder in medarbetare inom hälso- och sjukvården i
Västra Götalandsregionen till en förmiddag om fysisk aktivitet/FaR som behandlingsmetod.
Dagen äger rum på förmiddagen torsdag 12 oktober på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Götebog.
Mer information finns i bilagan Inbjudan Regional FaR-dag 2017.
Kontakt vid frågor:
Anna-Lena Waldestål
anna.l.olsson@vgregion.se

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

En förälder blir till – ett arbete om bemötande och normer i barnhälsovården
Vet du att alla medarbetare på barnavårdscentraler och familjecentraler i Västra
Götalandsregionen har jobbat för en mer jämlik barnhälsovård där barn och föräldrar känner
sig inkluderade, sedda och trygga? Så är det! Under ett års tid har all personal fått möjlighet
till utbildning och reflektion och verktyget de har använt heter En förälder blir till.
En förälder blir till handlar om att inventera och förbättra kvalitet när det gäller bemötande,
rutiner och arbetssätt kring barnen och deras familjer. Medarbetare runt om i Västra
Götalandsregionen har nu självkritiskt rannsakat sig själva och sina verksamheter – och gjort
förändringar.
De regionala barnhälsovårdsområdena Skaraborg, Södra Älvsborg, Göteborg och Södra
Bohuslän avslutade sina utvecklingsår innan sommaren och Fyrbodal har sin
avslutningskonferens den 25 oktober i Uddevalla. Chefer och verksamhetsutvecklare är
varmt välkomna för att lyssna till vilka insatser medarbetarna gjort för en mer jämlik
barnhälsovård.
Nu går En förälder blir till in i en ny fas då det är viktigt att ta vara på medarbetarnas
erfarenheter och resultat liksom att arbeta vidare med hållbarheten framöver. Du som är
vårdgivare inom VG Primärvård får gärna fundera över:
•

Hur kan vi lära av barnhälsovårdens arbete så att det gynnar hela vårdcentralen?

Resultat och erfarenheter från En förälder blir till sammanställs under hösten till ett magasin

som sprids till vårdcentraler och familjecentraler vid årsskiftet.
Nyfiken redan nu? Ladda ner verktyget En förälder blir till på Kunskapscentrum för jämlik
vårds hemsida.
Länk till anmälan för avslutningen i Fyrbodal den 25 oktober
Kontaktpersoner vid frågor:
Peder Welin
peder.welin@vgregion.se

Karin Apelkvist
karin.apelkvist@vgregion.se

Regional Medicinsk Riktlinje – Psykos - utredning och behandling
Se bilaga RMR-Psykos utredning och behandling

Regional Medicinsk Riktlinje – Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande
Se bilaga RMR-Psykos tidig upptäckt och omhändertagande.
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Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram för
cervixcancerprevention
Se bilaga Tillämpning av Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention.

Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram
mantelcellslymfom
Se bilaga Regionala medicinska riktlinjer för Mantelcellslymfom.

Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram
Aggressiva B-cellslymfom
Se bilaga Regionala medicinska riktlinjer för Aggressiva B-cellslymfom.

Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram Kronisk
Lymfatisk Leukemi (KLL)
Se bilaga Regionala medicinska riktlinjer för Kronisk Lymfatisk Leuekmi.

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
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