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Nr 3, juni 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är
vårdgivare inom LOU och IOP

Vårdgivarnytt – LOU/IOP är Västra Götalandsregionens nyhetsbrev till företag som har ett
LOU- avtal1 eller ett idéburet offentligt partnerskap2 med Västra Götalandsregionen.
Vårdgivarnytt utkommer några gånger per termin. Du är varmt välkommen att komma med
synpunkter på innehållet. Hör då av dig till: malin.wiklund@vgregion.se
Vid frågor som rör ditt företags avtal med Västra Götalandsregionen ber vi dig att kontakta
din avtalsansvariga på Koncernkontoret vars kontaktuppgifter du finner i avtalet.
Vi vill uppmuntra till att gå in på Vårdgivarwebben, där det finns information som du kan ha
nytta av: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/
SITHS-kort – Problem med kortleveranser
Det är problem med kortleveranser av SITHS-kort till samtliga landsting och kommuner.
Detta har medfört att just nu är det långa leveranstider av ordinarie kort och brist på reservkort
i hela landet. Därför kommer Inera att koordinera distributionen av kort för att säkerställa att
inte alla kort levereras till en, eller ett fåtal organisationer, på grund av när beställningarna
blivit lagda. Samtliga leveranser kommer att bestå av reservkort tills dess att
leveransförseningarna är åtgärdade.
Bristen på SITHS-kort innebär att;
•
•
•

Beställda TjänsteID+ levereras med förseningar då leverantören i första hand
prioriterar leveranser av reservkort
Den begränsade mängden reservkort som levereras bör i första hand tilldelas person
som arbetar i patientnära funktioner, administrativ personal ska om möjligt bara
tilldelas passagekort
Det kan uppstå problem med tilldelning av reservkort för semestervikarier

1

Lagen om offentlig upphandling http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145
2
http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/

Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

SITHS-kort vars certifikatstid löper ut, kan dessvärre inte förlängas, utan där måste processen
med ny fotografering och beställning av nytt kort fortgå.
Leverantören kommer leverera reservkort successivt under juni månad och därefter gå över
till normal produktion av ordinarie kort.
Informationen uppdateras löpande på http://www.vastkom.se/129/gits/efos-siths-utgivning.html
Bevaka gärna Inera´s nyhetsflöde https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/?services=71
Kontaktperson vid frågor
Bass Johansson
E-post: bass.johansson@vgregion.se
Mobil: 0709-837475

Regler vid utförande av frikort – en anpassning till eFrikort
Med anledning av Västra Götalandsregionens införande av e-Frikort har en ny
tillämpningsanvisning tagits fram.
Information om förändringarna finns i bilagan ”Ny högkostnadsperiod eFrikort”.
Bilagan ”eFrikort – Information patient” är information till era patienter. Denna kan till
exempel sättas upp på anslagstavla eller skrivas ut till patienten.
Kontaktperson vid frågor
Stefan Jakobsson
E-post: stefan.s.jakobsson@vgregion.se
Mobil: 0727-41 48 30

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

