Vårdgivarnytt –
Vårdval Vårdcentral
17 oktober 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Beslut Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020 – Stimulansersättning fast
läkarkontakt
Den 25 september fastställdes Krav- och kvalitetsboken för 2020 av hälso- och
sjukvårdsstyrelsen.
Sammanfattning och fastställt förfrågningsunderlag finns på Vårdgivarwebben.
Via ett tilläggsyrkande blev det klart att fast läkarkontakt ska stimuleras ersättningsmässigt.
En modell för rapportering håller på att tas fram och mer information kring detta kommer så
fort som möjligt.
Kontakt vid frågor:
Anna Persson
anna.c.persson@vgregion.se
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Primärvårdens telefonmätning HT 2019
En mätning kommer att genomföras under oktober månad av telefontillgängligheten.
Koncernkontoret kommer för höstens mätning att rapportera aktuell månads telefonuppgifter
från de uppgifter ni registrerar/rapporterar till vårdvalssystemet för Vårdval Vårdcentral. Ni
behöver därför inte registrera era telefonuppgifter för oktober månad i något annat system än
vårdvalssystemet (inkommande respektive besvarade samtal).
Framtida rapporteringslösning
Utredning pågår i VGR för att finna den mest effektiva rapporteringslösningen för bland annat
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telefonuppgifterna. Vi återkommer med mer information om framtida rapportering när
rapporteringslösningen är fastställd.
Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

Spåra transport av laboratorieprover
VGR har infört ett system för att spåra transportlådor med laboratorieprover. Transportlådor,
hämt- och lämnaställen ska vara markerade med QR-kod som transportören skannar vid
upphämtning, omlastning och avlämning. Med systemet kan då transportlådorna spåras.
Det är alltid avsändaren som är ansvarig för denna typ av transporter:
•
•
•

Följ packnings- och transportrutiner för det aktuella laboratoriet
Se till att transportlådan har sin QR-kod och att den står på överenskommen
upphämtningsplats
Se till att upphämtningsplatsen är märkt med QR-kod.

Mer information på Vårdgivarwebben om att spåra transport av laboratorieprover
Kontakt vid frågor:
Sven Täpptorp
sven.tapptorp@vgregion.se

Ordnat införande Jardiance
Enligt beslut om ordnat införande (HS 2017-00947) omfattas läkemedlet Jardiance
(empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-kärlsjukdom av
introduktionsfinansiering. 60 procent av förmånskostnaderna för läkemedlet ersätts.
Ersättning för kostnader från och med december 2018 till och med juni 2019 utbetalas i
oktober, totalt 3928 tkr för vårdcentralerna.
Patientgruppen har identifierats via diagnoser i VEGA och kostnader för läkemedlen hämtas
från Digitalis. För mer information se hemsida för terapigrupp Diabetes.
Kontakt vid frågor:
Anna Lindhé, koncernstab hälso- och sjukvård
anna.lindhe@vgregion.se
Tel: 0703-93 08 37
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Angående intyg om laktosintolerans
Vi har den senaste tiden fått frågor från Västra Götalands vårdcentraler angående intyg till
förskolebarn/skolbarn om laktosintolerans.
Läkare/sjuksköterskor har skyldighet att utfärda intyg när det gäller medicinsk vård men kan
bara intyga de sjukdomstillstånd som objektivt går att verifiera. Laktosintolerans är en
oförmåga att bryta ner mjölksocker (laktos) och är inte en sjukdom.
Mer information angående intyg om laktosintolerans finns i brev till skolförvaltningarna och
berörda sjukvårdsenheter i Västra Götaland.
Kontakt vid frågor:
Magnus Kronvall, medicinsk rådgivare, koncernstab hälso- och sjukvård
magnus.kronvall@vgregion.se

Korrekt adress för att skicka in vårdvalsblanketter
Alla vårdvalsblanketter som är undertecknade och registrerade ska löpande, minst en gång per
kalendermånad, skickas in till Västra Götalandsregionen. Vi vill påminna om korrekt adress
för att göra detta:
Vårdval
Sjukhusarkivet Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
Information om detta och annat gällande handläggning av invånarnas vårdval finns i Kravoch kvalitetsboken 2019, bilaga 2.
Kontakt vid frågor:
ekonomi.vardval@vgregion.se

Information till personal gällande patienter som migrerat till Sverige
Personer som har migrerat till Sverige eller som av olika anledningar befinner sig här
tillfälligt kan ibland beröras av särskilda regelverk i sin kontakt med vården. För att tydliggöra
regelverken och underlätta för personal i reception på vårdcentral eller sjukhus har
Lärandecentrum migration och hälsa (https://www.vgregion.se/lmh) tagit fram en handbok
och informationsmaterial.
Materialet innehåller hänvisningar till regelverk och rutiner, men även praktiska tips och stöd
i mötet med patienterna. På sidan finns även en enklare lathund för vårdpersonal gällande
begreppet ”vård som inte kan anstå”.
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Länk till sidan Handbok reception
Kontakt vid frågor:
Malena Lau
malena.lau@vgregion.se
Tel: 070-190 16 01

SITHS ersätts av SITHS e-ID
SITHS kommer ersättas av SITHS e-ID och lämnar även
Microsofts rotcertifikatsprogram. Detta innebär att respektive
organisation behöver genomföra ett antal moment.
På www.gitsvg.se/sithseid samlas information där prio ligger på vad systemansvariga
behöver göra för att säkra fortsatt stöd för SITHS och övergången till SITHS e-ID (Varför,
Hur och Vad). Ni ansvarar för att anpassa de system ni själva hanterar och som använder
SITHS-kort för inloggning eller SITHS-funktionscertifikat för server-tillserverkommunikation.
Sara Woxneryd (kontaktuppgifter på sidan ovan) är utsedd huvudprojektledare för detta och
håller i de övergripande planerna samt kommer att skicka information och göra uppföljningar.
Via GITS har information gått ut, riktat till systemansvariga, med erbjudande om
informationsmöten. Här kommer möjlighet ges att ta del av och ställa frågor om utskickad
information. Se länk nedan för tider och möjlighet att ansluta.
Länk till informationsmöten
Kontakt vid frågor:
Linn Wallér, funktionsledare GITS
linn.waller@vgregion.se

Att läsa journalhandlingar från andra vårdgivare
Alla landsting/regioner i Sverige är anslutna till Nationell Patientöversikt – NPÖ och
producerar information. Nu är även nästan alla privata vårdgivare i Västra Götaland anslutna.
Det ger ökad möjlighet till sammanhållen journal
vilket ger legitimerad vårdpersonal, som deltar i
vården kring en patient, möjlighet att läsa vilken
vård patienten fått. Syftet är att den som ger vård
ska, med patientens samtycke, kunna se patientens
vårdhistorik och därmed ge en bättre och säkrare
vård.
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Nästan alla kommuner i Västra Götaland kommer att vara anslutna till NPÖ under 2019 för att
läsa/konsumera information. NPÖ kan därmed fungera som informationskälla vid
informationsöverföring mellan huvudmän istället för mindre säkra metoder, till exempel fax.
För er som ännu inte är anslutna finns möjlighet att nå NPÖ via ett uthopp från SAMSA.
Följ arbetet på gitsvg.se/npö
Kontakt vid frågor:
Siv Torstensson
siv.torstensson@fyrbodal.se

Söker du information om en ovanlig diagnos?
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga
diagnoser innehåller utförlig information om fler än
300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.
Varje år tillkommer nya texter och informationen
uppdateras regelbundet. Till varje text finns också en
kort sammanfattning i ett infoblad.
Informationen produceras av Informationscentrum för ovanliga diagnoser i samarbete med
medicinska specialister.
Kunskapsdatabasen finns på www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
Affisch för utskrift
Kontakt vid frågor:
Lena Kolvik, avdelningschef, Informationscentrum för ovanliga diagnoser
lena.kolvik@gu.se

Påminnelse och program - Primärvårdsdagen VGR 2019
Kom och inspireras på Primärvårdsdagen VGR 2019!
Koncernkontoret bjuder för tredje året in till Primärvårdsdagen, en dag för att träffas och som
riktar ljuset specifikt på att främja utveckling av primärvården i Västra Götalandsregionen.
Med utgångspunkt i Omställningen syftar dagen till att inspirera, skapa insikter och stärka
banden mellan alla aktörer inom primärvården för att på så sätt skapa förutsättningar för att
möta framtiden med gemensamma krafter.
Koncernkontoret hälsar medarbetare, chefer och ledare från primärvården varmt välkomna till
att mötas, inspireras och utbyta kunskap.
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Vi ser gärna att en representant från varje enhet deltar. Antalet platser är begränsade så anmäl
er redan nu!
Program för dagen
Datum: 2019-11-29
Tid: 09.00-16.00
Plats: Radisson Blu
Scandinavia Hotel,
Södra Hamngatan 59,
Göteborg
Ansvarig: Marie Gustafsson, enhetschef enhet primärvård, Koncernkontoret
Länk till anmälan: Regionkalendern
Sista dag för anmälan: 2019-11-13

Välkomna till utbildning i psykoterapi i grupp för vuxna med ADHD den 12-13
november!
Utbildningen arrangeras av Västra Götalandsregionens Kunskapsstöd psykisk hälsa och
vänder sig till leg. vårdprofessioner som arbetar med vuxna personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Utbildningen är gratis för personer anställda i Västra Götalandsregionen.
I vår hoppas vi kunna följa upp denna utbildning med en dag om Beroendecentrums metodik.
Den metodiken är enklare utformad och innehåller även moment inom återfallsprevention.
Det är en klar fördel att ha tagit del av höstens utbildning innan man tar del av vårens
utbildning.
Inbjudan med mer information och länk till anmälan
Kontakt vid frågor:
Eva Hallberg, regionutvecklare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
eva.k.hallberg@vgregion.se

Utbildning: TENS och smärtlindring 4 och 5 december
Hjälpmedelscentralen bjuder in till denna utbildning, där målgrupperna är sjuksköterskor,
distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter med grundläggande
förskrivarkunskaper.
Dag och tid:
•

Onsdag 4 december kl. 08.30-12.00 - Hjälpmedelscentralen Borås
Sista anmälningsdag: 20 november
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Anmälan & information
•

Torsdag 5 december kl. 13.00-16.30 - Hjälpmedelscentralen Uddevalla
Sista anmälningsdag: 21 november
Anmälan & information

Inbjudan
Länk till Hjälpmedelscentralens utbildningskatalog
Kontakt vid frågor:
Marie Johansson, utbildningskoordinator, Hjälpmedelscentralen
marie.eva.johansson@vgregion.se

Utbildningsdag i samband med nytt avtal på diabetesområdet
Den 1 november träder ett nytt avtal om diabeteshjälpmedel i kraft. I samband med detta
bjuder Läkemedelsnära produkter, tillsammans med avtalsleverantörer, in till utbildning för
förskrivare som arbetar med diabetes.
Utbildningen är en halv dag med föreläsningar, inriktade på typ 2-diabetes och visning av det
nya sortimentet.
Tid och plats: 9 december kl. 8:30-13:00, Göteborg
Inbjudan med mer information, länk till anmälan och kontaktuppgifter

Utbildningar från Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH)
Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) i Västra Götalandsregionen vill informera om
nedanstående utbildningar.
•
•
•
•
•

Spridningsseminarium- multimodal rehabilitering vid UMS i primärvården - 14
november
Psykoterapi i grupp för vuxna med ADHD - teori och tillämpning - 12 november
KBT-behandling i grupp vid sömnbesvär - 21-22 november
Unified protocol med fokus på gruppbehandling för vuxna
Att möta små barn i vården – med utgångspunkt i utvecklingspsykologi och
utvecklingspsykopatologi 7,5 hp för sjuksköterskor

Mer beskrivning av utbildningarna på Vårdgivarwebben
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Kontakt vid frågor:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se
Se även KPH:s hemsida

Påminnelse: Fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården – FaR-dagen 2019
Nu är programmet klart för FaR-dagen 2019, som regionala terapigruppen Fysisk aktivitet
bjuder in till. Utbildningen äger rum 7 november på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg, och är kostnadsfri. Målgrupper är främst legitimerad personal, men även övriga
intresserade är välkomna.
Program
Mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan i Regionkalendern

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
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