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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Ersättning för extern mellanliggande provtagning och samordnad individuell plan
(SIP)
Tyvärr har ett fel gjort att dubbel ersättning har utbetalats för både extern mellanliggande
provtagning och samordnad individuell plan (SIP) i december avseende kontakter i oktober.
Detta kommer att regleras i utbetalningen i januari.
Kontakt vid frågor:
Pavel Basiouk
pavel.basiouk@vgregion.se

Avdrag för besök hos andra landsting
Den rättning som gjordes i december 2018 för november 2018 har tyvärr visat sig innehålla
alla poster för avdrag besök hos annat landsting för november, inte bara de digitala
kontakterna. Tyvärr innebär det att en rättning till behöver göras.
Denna rättning kommer att göras i januari.
Om ni önskar information om storleken på det felaktiga tillägget ska ni kontakta Pavel
Basiouk:
pavel.basiouk@vgregion.se

Nya KVÅ-koder: Hälsoundersökning asylsökande och Utökat hembesök inom
BVC
Beslut har fattats om två nya KVÅ-koder för Vårdval Vårdcentral:
UX620 Hälsoundersökning asylsökande
UX273-UX278 Utökat hembesök inom BVC, nr 1-nr 6

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

(Klicka på länkarna för att ta del av besluten med mer information.)
Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Korrigerade kodtextfiler gällande ICD-10 och KVÅ-koder
Den 14 december publicerade Socialstyrelsen nya kodtextfiler gällande ICD-10 samt KVÅkoder inför 2019.
Detta på grund av felaktigheter i de filer som publicerades på Socialstyrelsens hemsida i
november 2018.
Se mer information om detta på:
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/kodtextfiler
Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Registrering av distanskontakter
Det har inom VGR länge funnits ett behov av att på ett tydligare sätt skilja ut distanskontakter
där innehållet motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård respektive där innehållet är av mer
administrativ karaktär. Detta bland annat för att säkerställa att statistik över distanskontakter
ska vara jämförbar på en nationell nivå.
Kvalificerad hälso- och sjukvård innebär att hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk
bedömning och fattar beslut om behandling, vilket är av en helt annan dignitetsgrad än att
man enbart lämnar ut uppgifter om exempelvis öppettider till patienten. I och med de nya
registreringsrutinerna går den skillnaden numera att utläsa ur statistiken.
De nya digitala vårdtjänsterna har samtidigt ställt krav på nya behov av att skilja ut vilken typ
av distanskontakt som förekommit, där det med de nya registreringsrutinerna numera går att
se om det exempelvis är videomöte med ljud och bild eller chattfunktion som är
kommunikationsvägen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.
Registrering av distanskontakter Vårdval Vårdcentral efter 1 januari 2019
Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

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

Förtydligande om patientavgifter vid digital skriftlig distanskontakt
Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen
patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).
Patientavgiftshandboken:
https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/oppenvard/distanskontakt
-ljud-och-bild/
Digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion) ska inrapporteras på följande
sätt:
Kontakttyp BR ”Skriftlig distanskontakt”
KVÅ-kod ZV051 ”Telemedicin” samt KVÅ-kod XS003 ”Information och rådgivning med
patient per brev”
Innehållet i kontakten ska motsvara ett öppenvårdsbesök.
Kontakt:
Vid frågor gällande patientavgifter:
Carin Svensk
carin.svensk@vgregion.se
eller
Margareta Axelson
margareta.f.axelson@vgregion.se
Vid frågor om registrering:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Ny möjlighet att ansöka om tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa
Under 2019 ges ytterligare fortsatt statsbidrag för att särskilt uppmärksamma ungas psykiska
hälsa och stimulera nya initiativ på området. Det finns möjlighet för ytterligare en vårdcentral
att få tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa.
I senaste etappen av pilotprojektet hade totalt fem vårdcentraler med geografisk spridning,
möjlighet att få ett tilläggsuppdrag att utöver ordinarie verksamhet särskilt ta hand om barn
och unga i åldrarna 6-18 år. Urvalet av vårdcentral med tilläggsuppdrag sker på ett
konkurrensneutralt sätt. Fyra vårdcentraler har nu beviljats ett tilläggsuppdrag.
Då vi inte fyllt kvoten av ansökningar ger vi nu möjligheten till ytterligare en vårdcentral att
ansöka senast 4 februari. Då vi har en målsättning att ha spridning i regionen vi ser gärna att
vårdcentraler i norra (HSNN) och östra (HSNÖ) nämndområdena i regionen söker. För
behörighet att ansöka om uppdraget krävs i denna omgång 4 000 listade patienter.
Mer information om tilläggsuppdraget, kontaktuppgifter och länk till anmälningsformulär
Läs mer om projektet Ungas psykiska hälsa
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Förstärkt vårdgaranti primärvård
Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin till primärvården i Sverige förstärkt.
Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat
hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av
en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.
Mer information om vårdgarantin
Alla nyheter samt frågor och svar kring vårdgarantin publiceras löpande på sidan Förstärkt
vårdgaranti Primärvård under Vårdval Vårdcentral.
Mer information från SKL rörande förstärkt vårdgaranti
Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se
eller
vardval.rehab@vgregion.se

Mobil teledermatoskopi - extra utbetalning till privata vårdcentraler
Den 18 december beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att finansiera inköp av
teledermatoskop med 5 000 kronor per vårdcentral till privata vårdcentraler som verkar inom
vårdvalet. Beloppet är detsamma som Närhälsans vårdcentraler fått tidigare och kommer att
betalas ut som en extra utbetalning i ersättningssystemet under januari månad.
Kontakt vid frågor:
Anna Wallman
anna.wallman@vgregion.se

Information från 1177 Vårdguiden om influensavaccin
För kännedom till vårdgivare:
1177 Vårdguiden har publicerat följande patientinformation på sin Facebooksida:
"Det råder brist på influensavaccin. Det beror på att efterfrågan är större i år än förväntat.
Kontakta den vårdcentral som du är listad på för att se om det finns vaccin. 1177 Vårdguiden
på telefon har inte förteckning över var vaccin finns i Västra Götaland.
Du som tillhör en riskgrupp har förtur till vaccinering.

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

Riskgrupperna är:
•
•
•

65 år och äldre
Gravida
Vuxna eller barn över 6 månader med vissa sjukdomar eller tillstånd

Läs mer om riskgrupper och vaccinering

Ny RMR: Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare
Denna riktlinje syftar till att säkra en god och jämlik vård, samt att standardisera den aktiva
uppföljningen med vårdsamordnare i primärvård för patienter med mild till medelsvår
depression, ångestsyndrom och stressutlöst psykisk ohälsa.
Målsättningen är att ge dessa patienter god kontinuitet och hög tillgänglighet.
Länk till RMR Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare
Kontakt vid frågor:
Christina Möller
christina.moller@vgregion.se

Årsredovisning av FoU i VGR 2018 - nu är det dags!
Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen.
Årsredovisningen avser forskares akademiska grad och anställning, vetenskapliga
publikationer och forskningsprojekt. Information till denna årsredovisning kommer att hämtas
från vår projektdatabas FoU i VGR.
Inför årsredovisningen 2018 ska alla som genomför projekt inom Västra Götalandsregionen
gå igenom nedan tre steg i FoU i VGR för att säkerställa att all information är korrekt.
•
•
•

Kontrollera din arbetslivserfarenhet och nuvarande arbetsplats.
Kontrollera att dina projekt är uppdaterade.
Kontrollera att din publikationslista är uppdaterad.

Regionens FoU-guider stöttar dig såklart i processen med detta. Vem eller vilka som är guider
i ditt område hittar du på hemsidan FoU i VGR.
Vill du veta mer om vad FoU i VGR är och vad årsredovisningen innebär kan du läsa mer om
det i vår broschyr: FoU i VGR – broschyr
Kontakt vid frågor:
Carin Sjöström Greenwood
carin.sjostrom.greenwood@vgregion.se
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Inbjudan till förskrivarutbildning Läkemedelsnära produkter
Läkemedelsnära produkter bjuder in dig som förskriver produkter inom diabetes-,
inkontinens-, nutrition- stomi-, och trakeostomiområdet i Västra Götaland till en gemensam
utbildning för de fem produktområdena.
Utbildningen vänder sig i första hand till nya förskrivare men du som har arbetat inom
området i några år är också välkommen.
Utbildningen ges vid fyra tillfällen i februari på olika orter.
Inbjudan med mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan

Påminnelse: Utbildningen Handläggning av svårläkta sår fortsätter
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår fortsätter vid några tillfällen i Göteborg under
våren. De första datumen blir 21 och 22 februari.
Utbildningen riktar sig i första hand till distriktsläkare men intresserade sjuksköterskor inom
primärvård och kommun är också välkomna. Anmälningslänkar finns nu i Regionkalendern.
Tidigare information om utbildningen och regionala medicinska riktlinjen Sår - Handläggning
av svårläkta sår.
Kontakt vid frågor:
Agneta Gillsér Skaug, projektledare
agneta.skaug@vgregion.se

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

