Vårdgivarnytt –
Vårdval Vårdcentral
23 augusti 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Fel i avdrag för apotekskostnader (avdrag från LOKE-data)
I juli och augusti har avdragen för hjälpmedel inom förmån varit felaktiga. Felet har
inneburit att vårdcentralerna felaktigt har fått avdrag för nutritionsprodukter som förskrivits
på vårdcentralens arbetsplatskod (APK). Vi arbetar med att rätta felet och ekonomisk rättning
kommer göras i samband med utbetalningen i september.
Det handlar om nutritionsprodukter som förskrivits under perioden maj till juli.
Kontaktperson vid frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Intresseanmälan att bli satellitmottagning i pilotprojektet Ungas psykiska hälsa i
primärvården
Kom igång, börja jobba med barn och ungas psykiska ohälsa, bli en del av Västra
Götalandsregionens utvecklingsarbete tillsammans med de befintliga vårdcentralerna med
tilläggsuppdrag och bli en del av pilotprojektet.
Tillsammans kommer ni att ta nästa steg i utvecklingsarbetet och erbjuda fler barn och unga
vård och behandling inom primärvården och inom Västra Götaland.
De förstärkta vårdcentralerna med tilläggsuppdrag ska utgöra noder för omhändertagande av
målgruppen på primärvårdsnivå, vilket innebär att utöver arbetet på den egna vårdcentralen
(noden) ska de vara mobila och då resa till satellitmottagningar (vårdcentraler utan
tilläggsuppdrag) och där ta emot patienter enskilt eller i grupp. Insatserna från noden sker i
samarbete med satellitmottagningens egen personal. Antalet satellitmottagningar som är
kopplade till en nod kommer att variera beroende på storlek och geografiska avstånd.
Målsättningen är att hitta en modell i regionen för att därefter kunna fatta beslut om ett
eventuellt breddinförande.

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

Läs mer om vad det innebär att vara en nod och satellitmottagning i bilagan Att vara en
satellitmottagning vs nod.
Vill du/ni bli en satellitmottagning redan idag, se bifogat ansökningsformulär
Intresseanmälan satellitmottagning etapp 3 Ungas psykiska hälsa.
Vi vill också välkomna er till informationsmöte kring satellitmottagningar den 5:e september,
Gullbergsvass konferens, Göteborg. Länk till anmälan.
Kontaktpersoner vid frågor:
Lise-Lotte Risö Bergerlind
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se
Tel: 0708 - 54 02 95
Zophia Mellgren
zophia.mellgren@vgregion.se
Karin Overgaard
karin.overgaard@vgregion.se

Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
Från och med den 18 oktober 2018 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter
skickas till Remissportalen:
•
•
•

Reumatologen
Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram

Detta gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

Adress till Remissportalen:
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:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/
Kontaktpersoner vid frågor:
Johanna Vilhelmsson, enhetschef Remissportalen
031-343 26 22
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Anneli White, enhetschef Kontaktpunkt 1
031-342 52 49
Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkt 3
031-343 38 11

Införande av nya elektroniska intyg i Webcert och AsynjaVisph
Följande intyg kommer från 12 september 2018 att kunna skickas elektroniskt till
Försäkringskassan efter uppgradering:
•
•
•
•

Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 (kommer att ersätta FK7263)
Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, FK7802

Följande intyg kommer att kunna skickas elektroniskt till Transportstyrelsen efter
uppgradering:
•
•

Transportstyrelsens läkarintyg
Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Verksamhetspåverkan:
•
•
•

Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 kommer att ersätta FK7263. Detta innebär att det
efter det att FK7804 är infört, ska läkarintyg skrivna i FK7263 inte kopieras/förlängas.
Ärendekommunikation för de läkarintyg som skrivits i version FK7263 kommer att
hanteras enligt befintlig rutin. Detta kommer att vara aktuellt i minst tre månader.
Läkarintyg FK7263 som utfärdas innan driftsättningsdatum måste vara skickade till
Försäkringskassan innan driftsättning av FK7804, annars måste de skrivas om i det
nya formatet.

Kontaktperson vid frågor:
Maria Svensson
maria.ei.svensson@vgregion.se

Information om hantering av högkostnadsskydd och frikort
Sedan mars 2018 har alla vårdgivare möjlighet att ansluta sig till e-Frikort som innebär
automatisk registrering av betalda och fakturerade patientavgifter samt automatskapat frikort.
Då alla vårdgivare inte är anslutna innebär det två olika sätt att hantera högkostnadsskyddet
för öppen hälso-och sjukvård och frikort på.

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

Mer information om hanteringen, se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/hogkostnadsskyddoch-frikort/

Kontaktperson vid frågor:
Margareta Kampf
margareta.kampf@vgregion.se

Läkarintyg – för tandvård till patientavgift eller med frikort
Personer i vissa utsatta grupper kan ha rätt till Särskilt tandvårdsstöd. De betalar då samma
patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort
efter 1 100 kronor i patientavgift under tolv månader.
Gäller folkbokförda i Västra Götaland – därmed omfattas inte bland andra asylsökande.
Särskilt tandvårdsstöd har tre delar – NFS:
•

N-tandvård – nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett
bestående och stort omsorgsbehov. Gäller bland annat de som har assistansersättning
från Försäkringskassan eller vårdas av anhöriga i hemmet med anledning av
begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk
sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av
långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder som vid psykossjukdom.
Det är Enhet Tandvård som utfärdar intyg om N-tandvård – läkarintyg krävs.
Läs mer om N-tandvård på Vårdgivarwebben

•

F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning, som svår
psykisk funktionsnedsättning, Parkinsons sjukdom, MS, CP, RA, SLE, ALS med
flera. Berättigade patienter ska identifieras av sjukvården och behandlas inom
Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år.
Det är Enhet Tandvård som utfärdar intyg om F-tandvård – läkarintyg krävs.
Läs mer om F-tandvård på Vårdgivarwebben

Blanketter för läkarintyg finns på vgregion.se/tandvard välj Särskilt tandvårdsstöd – NFS
och rubriken ”Läkarintyg – blanketter och taxor för utfärdande”.
Kontakt vid frågor:
Se kontaktsida på Vårdgivarwebben

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

Innovationsfonden fortsätter 2019
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att avsätta nya pengar
till Innovationsfonden. De som vill arbeta med innovation under 2019 kan ansöka om pengar
från utlysningen som är öppen mellan 7 och 30 september.
Länk till mer information på Innovationsplattformens webbplats
Kontakt vid frågor:
innovationsplattformen@vgregion.se

Inbjudan: Temadag om hantering av patientklagomål
Den 8 november anordnas en temadag i Göteborg om hantering av patientklagomål. Dagen

innehåller bland annat erfarenheter från klagomålshantering från förvaltningarna,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Patientnämnden. Mer information om dagen
finns i bilagan Temadag patientklagomål.
Länk till anmälan i Regionkalendern
Sista dag för anmälan är 24 oktober. Temadagen är kostnadsfri, men uteblivet återbud
debiteras med 500 kronor.
Kontaktperson vid frågor:
Agneta Resare
agneta.resare@vgregion.se

Inbjudan: Utbildning/information om osteoporos och praktisk
läkemedelsadministrering
Denna utbildning riktar sig till dig som är distriktsköterska/sjuksköterska eller äldresköterska,
men även andra intresserade är välkomna. Utbildningen tar bland annat upp effektiva
behandlingar som stärker skelettet och minskar risken för frakturer. Utbildningen äger rum
den 13 september 2018 kl. 14.00 – 16.00 vid osteoporosmottagningen vid Mölndals sjukhus.
Mer information finns i bilagan Inbjudan utbildning Osteoporos.
Länk till anmälan i Regionkalendern. Sista dag för anmälan är 7 september.
Kontaktperson vid frågor:
Ann-Kristin S. Uussalu
anna.soderberg_uussalu@vgregion.se

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

Inbjudan: Utbildningsdag – Barnets mage
Terapigrupp Barn och ungdom arrangerar en utbildningsdag för läkare och sjuksköterskor
inom eller med intresse för barnsjukvård i Västra Götalandsregionen.
Utbildningsdagen äger rum den 15 november i Göteborg. Sista dag för anmälan är 2
november.
Mer information finns i bilagan Inbjudan Barnets mage, och på webbsidan
www.vgregion.se/barn.
Kontaktpersoner vid frågor:
För frågor gällande anmälan:
Lina Selin
lina.selin@vgregion.se
För övriga frågor gällande utbildningen:
Maria Norén
maria.noren@vgregion.se

Inbjudan: Regional läkemedelsdag
Höstens regionala läkemedelsdag anordnad av Läkemedelskommittén äger rum den 18
oktober i Göteborg. Som vanligt omfattar programmet flera av de mest aktuella
läkemedelsfrågorna i regionen.
Dagen vänder sig till läkare i den offentliga och privata sjukvården i Västra
Götalandsregionen.
Mer information och länk till anmälan finns på webbsidan
https://www.vgregion.se/lakemedelsdag. Sista dag för anmälan är 10 oktober.
Kontaktpersoner vid frågor:
Frågor gällande anmälan:
Lina Selin
lina.selin@vgregion.se

Frågor angående programmet:
Lena Gustafsson
lena.ma.gustafsson@vgregion.se

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

Inbjudan: Konferens - Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och
missbruk/beroende
Vem har ansvar för vad? Hur blir det bra för dem som behöver vårt stöd?
Den 1 oktober hålls en länsgemensam konferens i Göteborg kring detta tema. Mer
information om konferensen finns i bilagan Inbjudan Integrerade arbetssätt.
Länk till anmälan. Sista dag för anmälan är den 14 september.
Kontakt vid frågor:
grkurskonferens@grkom.se

Påminnelse: Välkomna till höstens regionala utbildningar!
Välkomna att anmäla er till höstens regionala utbildningar som ännu inte är fulltecknade.
Utbildningarna presenteras nedan med rubrik och anmälningslänk till Regionkalendern.
Klicka på länken för respektive utbildning så finner ni mer detaljerad information.
Utbildningarna är kostnadsfria - arrangemangen bekostas av centrala medel. Resor och
arbetstid med mera för deltagarna ingår inte. Kurslitteratur/manualer ingår inte heller, utan
införskaffas av deltagarna själva. Vid uteblivande eller sent återbud (så att det inte går att ta in
reserver), faktureras full kurskostnad.
Alla utbildningarna med anmälningslänkar finns också på www.vgregion.se/KPH under rubrik
”Utbildningar arrangerade av KPH/Temadagar & övriga kurser”.
•

ABC- alla barn i centrum - en gruppledarutbildning, som syftar till att främja barns
positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Få platser
kvar, med start den 6:e september. Länk till mer information.

•

Grundkurs RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) - ett
mångkulturellt kognitivt test
- 7 september, Göteborg Gullbergsvass/rälsen. Ett fåtal platser är kvar. Anmälan
senast 30 augusti.
- 4 oktober, Borås Lokal SÄS, Östen Engelbrektsson. Anmälan senast 26
september.
- 15 november, Vänersborg, Lokal Vision, Regionens hus. Anmälan senast 7
november.

•

Affektfokuserad dynamisk psykoterapi. Specialistkurs för psykologer som arbetar
med vuxna. 7,5 hp start 21 november, Göteborg. Anmälan Regionkalendern senast 1
oktober.

•

MINI - strukturerad diagnostisk intervju. 1-dags utbildning på tre orter i regionen
riktad till specialistpsykiatrin och primärvården

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

- Anmälan senast 28 september, Uddevalla tisdag 16 oktober, Uddevalla onsdag
17 oktober
- Anmälan senast 31 oktober, Borås tisdag 13 november, Borås onsdag 14
november
- Anmälan senast 23 november, Göteborg tisdag 11 december, Göteborg onsdag
12 december
•

Affektfokuserad dynamisk psykoterapi. Specialistkurs för psykologer som arbetar
med vuxna. 7,5 hp start 21 november, Göteborg. Anmälan Regionkalendern senast 1
oktober.

•

MET (Motivational Enhancement Therapy) 5 hp - 29/8, 26/9 och 19/11 (kl. 9-16
samtliga dagar) Göteborg. Anmälan via regionkalendern

•

MET (Motivational Enhancement Therapy) 5 hp – 30/8, 28/9 och 21/11 (kl. 9-16
samtliga dagar) Göteborg. Anmälan via Regionkalendern

•

ÅP (Återfallsprevention) 5 hp - 16/10, 13/11 och 11/12 (kl. 9-16 samtliga dagar)
Göteborg. Anmälan via Regionkalendern

•

Inbjudan till konferens om integrerade arbetssätt 1/10 Göteborg, Anmälan till
konferens

Kontaktperson vid frågor:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Inbjudan - Regional FoU-dag om registerforskning
I samarbete med Folktandvården FoU presenterar FoU primärvård möjligheter med
registerforskning för dig som är forskningsintresserad medarbetare inom primärvården. Dagen
äger rum den 25:e september i Skövde.
Länk till mer information på FoU primärvårds webbplats
Kontaktperson vid frågor:
Ann Segerblom
ann.segerblom@vgregion.se

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

Välkomna att anmäla presentationer till SFAM 2019
Den nationella SFAM-kongressen (Svensk allmänmedicinsk kongress) år 2019 går av
stapeln den 8 - 10 maj i då nybyggda Borås Kongress. Nu är det dags att lämna in bidrag för
dig som vill presentera ett vetenskapligt projekt, ett genomfört eller planerat kvalitetsarbete
eller något allmänt av allmänmedicinsk relevans.
Länk till mer information om kongressen
Kontaktperson vid frågor:
Märit Lövgren
marit.lofgren@ptj.se

Nu öppnar ansökan till 2019 års forskningsmetodikkurser
Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik
som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.
Målgrupp är vårdgivare verksamma inom Västra Götalandsregionen, även privata vårdgivare
med vårdavtal. För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kurserna helt eller delar av 2008:17
delmål 19 respektive 2015:8 a5.
Länk till mer information om kurserna

Kontaktperson vid frågor:
Inger Hansson
inger.marie.hansson@vgregion.se

Påminnelse: FoU-medel till patientnära forskning och utvecklingsarbete
Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel för 2019 till patientnära forskning och
utvecklingsarbete. Medlen riktar sig till regionala samarbetsprojekt med vetenskapligt
samarbete mellan geografiskt spridda arbetsplatser eller mellan vårdnivåer inom samma
område (till exempel samarbete mellan primärvård och närliggande sjukhus).
Anställda hos privata vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab är behöriga
och välkomna att söka och samarbete med/mellan privata vårdgivare inom vårdvalen räknas
som likvärdigt med offentligt drivna enheter. Ansökningsperioden pågår till och med 1
oktober 2018.
Mer information om villkoren för bidragen, ansökningsförfarandet och ansökningsformulär
finns på www.researchweb.org/is/vgregion.
Kontaktperson vid frågor:
Birgitta Bryngelsson
birgitta.brygngelsson@vgregion.se
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Påminnelse: produktutbildning av nytt sortimentet inom inkontinens, blås- och
tarmdysfunktion
Läkemedelsnära produkter bjuder in till produktutbildning av det nya sortimentet inom
Inkontinens, blås- och tarmdysfunktion. Platser finns kvar till utbildningsdag den 8 oktober i
Skövde. Sista dag för anmälan är 4 september.
Mer information om dagen finns i bilagan Produktutbildning Skövde.
Kontaktperson vid frågor:
Linnéa Ljung
linnea.ljung@vgregion.se

Ny regional studierektor för specialister i allmänmedicin
Jannike Norström är ny regional studierektor för specialister i allmänmedicin i MUR,
Medicinska kompetensutvecklingsrådet.
MUR består av 16 särskilt utsedda specialitetsansvariga studierektorer från de största
specialiteterna inom VGR. Rådets uppdrag är att säkerställa specialistläkares fortbildning
utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande.
Länk till mer information på Studierektorsenhetens webbplats
Kontaktperson vid frågor:
Eva Almqvist
eva.almqvist@vgregion.se

Minna Johansson disputerar den 24 augusti
Minna Johansson, specialist i allmänmedicin på Närhälsan Herrestads vårdcentral i
Uddevalla, disputerar den 24 augusti. Titeln på hennes avhandling är ”Evaluating benefits and
harms of screening - the streetlight effect?”
Disputationen äger rum kl. 13 i Göteborg.
Länk till mer information på FoU primärvårds webbplats.
Kontaktperson vid frågor:
Eva Almqvist
eva.almqvist@vgregion.se

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

Har du frågor? Kontakta oss på Enhet Primärvård

vgprimarvard@vgregion.se

Frågor om Vårdval Vårdcentral

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

