Vårdgivarnytt –
Vårdval Vårdcentral
28 juni 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Påbörjad granskning av förändrade mönster i diagnosregistrering
Under 2017 framgick att det generellt kunde noteras förändringar i mönster vad gäller
diagnosregistrering inom Vårdval Vårdcentral, detta har även uppmärksammats i media.
Diagnosregistreringarna utgör del av underlaget för den ACG-baserade ersättningen inom
Vårdval Vårdcentral. Förändringarna handlar bland annat om en ökning av antalet satta
diagnoser. En ökning av antalet satta diagnoser ses hos ett flertal vårdgivare oavsett
driftsform.
Arbetet med att genomföra en större granskning (Tematisk granskning ACG) är påbörjad och
kommer att omfatta journalgranskning av mycket stora volymer.
Övergripande tidsplan för ”Tematisk granskning ACG”
•
•
•
•

•

Fastställande av konkurrensneutral och säkerställd urvalsmetod för
journalgranskningsarbetet.
Planering av journaluttag enligt fastställd ”Rutin vid inhämtande av anonymiserade
journalkopior” genomföras.
Förnyad konkurrensutsättning för uppdraget till konsulter genomförs.
Under tidig höst: uthämtande av avidentifierade journalkopior enligt fastställd rutin.
Detta arbete kommer att vara omfattande och ta tid, på grund av de stora volymer som
krävs.
Under hösten: granskning av journalmaterialet av oberoende konsult, samt
rapportskrivning. Detta arbete är tidskrävande på grund av materialets omfattning.

Kontaktperson vid frågor:
Ulla Berggren
ulla.berggren@vgregion.se

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

Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2019 för
Vårdval Vårdcentral
Regionfullmäktige beslutade den 18-19 juni 2018 om
Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral,
diarienummer RS 2018-02855. Protokollet med
beslutet avseende förändringarna justerades den 25
juni.
Krav- och kvalitetsboken 2019 för Vårdval
Vårdcentral har publicerats på följande webbsida:
https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardvalvardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/
Där finns också en sammanfattning av de största förändringarna i den nya
Krav- och kvalitetsboken, viktlistan och en simuleringsmall för ersättning 2019.
Ett mejl skickades den 20 juni till ansvarig verksamhetschef som måste acceptera eller inte
acceptera ändringar i den nya Krav- och kvalitetsboken.
Kontaktperson vid frågor:
Anna Persson
anna.c.persson@vgregion.se

Provtagning för så kallade nätdoktorer
Vårdcentraler verksamma inom Vårdval Vårdcentral får, oavsett listning, inte neka medicinsk
service, inkluderat lab, ordinerat från andra landsting. Detta inkluderar så kallade nätdoktorer.
Grunden är patientlagens bestämmelser om att patienten själv får välja utförare av öppen
hälso- och sjukvård, inklusive lab, och Riksavtalet för utomlänssjukvård.
En vårdgivare som utför provtagning åt en annan har rätt att fakturera en skälig kostnad till
den ordinerande enheten för arbetet som de utfört, också enligt Riksavtalet. Koncernkontoret
har då rekommenderat 250 kronor, men det avgör vårdgivarna själva.
Kontaktperson vid frågor:
Dragan Milusic
dragan.milusic@vgregion.se

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

Fel i ersättningen till följd av felregistreringar av externa mellanliggande
provtagningar
I samband med införandet av ersättning för externa mellanliggande provtagningar ändrades
vilka kontakter som läses in i VEGA. Förändringen bestod i att kontakter registrerade med
KVÅ UX410 (externa mellanliggande provtagningar) skulle läsas in oavsett på vilken typ av
kontakt dessa var satta på. Då många enheter felaktigt registrerar UX410 i kombination med
mottagningsbesök istället för notat som riktlinjerna föreskriver har felaktig ersättning
utbetalats.
De kontakter som har UX410 men inte är gjorda på notat kan påverka
täckningsgradsberäkningen för listad enhet. Utöver detta påverkas avdrag och tillägg besök
annan vårdcentral.
Arbetet pågår för att bygga in ett filter som sorterar bort felaktiga kontakter som har UX410.
Från och med 1:a juli kommer endast ersättning för UX410 att utbetalas när kontakten är på
notat. Vi arbetar också på att lägga in ett filter så att kontakter som innehåller UX410 inte ska
påverka täckningsgraden eller avdrag och tillägg besök andra vårdcentraler. När detta är klart
kommer en omkörning att göras och ersättningen kommer att rättas. Information kommer att
komma fortlöpande via Vårdgivarnytt.
Kontaktperson vid frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Fel i avdrag för apotekskostnader (avdrag för LOKE-data)
Till följd av ett fel har inte alla kostnader avseende maj kommit med i avdraget för
läkemedelskostnader i utbetalningsunderlaget för juni.
De kostnader som inte kommer med i utbetalningsunderlaget för juni kommer att dras av i
juli.
Uppgifter om felets storlek finns i särskild fil på Alfresco. För att få tillgång till filerna i
Alfresco behöver ni maila clp.regionservice@vgregion.se och uppge arbetsplatskoder för
enheterna ni vill ha information om.
Kontaktperson vid frågor:
Pavel Basiouk
pavel.basiouk@vgregion.se

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

Remisshantering misstänkta hudmaligniteter
Program- och prioriteringsrådet, genom ordförande Jan Kilhamn och ledamot Tomas
Bremholm, har efter samråd med sektorsråden i dermatologi respektive allmänmedicin tagit
fram ett ställningstagande, som syftar till att stärka och befästa en hög och god patientsäkerhet
samt att betona vikten av en regiongemensam handläggning av misstänkta hudmaligniteter.
Teledermatoskopi med digitala kliniska och dermatoskopiska bilder i Picsara möjliggör
omedelbar diagnostik av maligna melanom redan vid remissbedömning på hudklinikerna,
vilket leder till snabbare åtgärd och minskad risk för metastasering. Metoden ger dessutom
stora fördelar kring att kunna distansbedöma godartade lesioner samt andra hudtumörer som
kan inbokas för adekvat åtgärd redan vid första besöket.
I linje med RMR Remiss inom hälso- och sjukvård har sektorsråden överenskommit att:
•

Hudklinikerna genomför individuella bedömningar av inkommande remisser, och
kontaktar remittenten för komplettering i de fall en adekvat medicinsk bedömning inte
går att genomföra på givna uppgifter.

•

Primärvården följer fastställda rutiner för vilka uppgifter som remissen ska innehålla. I
fallet misstänkt hudmalignitet beskrivs förändringen kliniskt och till remissen bifogas
översiktsbild och dermatoskopisk bild av hudförändringen i digital form (Picsara). För
de vårdgivare som ej ges möjlighet att ansluta till Picsara, eller vid tekniskt fel,
skickas bilderna utskrivna på papper.

Koncernkontoret åtar sig att till koncernstabsledningen påtala behovet av att privat drivna
vårdcentraler ska kunna nyttja teledermatoskopisk teknik genom Picsara eller jämförbar
motsvarighet.
Kontaktperson vid frågor
Jan Kilhamn
jan.kilhamn@vgregion.se

RMR Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger – in- och utsättning
Riktlinjen fastställdes i mars 2018 och finns publicerad på Vårdgivarwebben:
Länk till dokumentet
I riktlinjen finns råd och anvisningar för hur vårdgivaren lämpligen går tillväga vid en
nedtrappning.
Bland annat rekommenderas att patienten under nedtrappningsfasen bör erbjudas stödjande
samtal regelbundet för att hitta strategier för att hantera utsättningssymtom som till exempel
stress, ångest, sömnsvårigheter och spänningstillstånd samt ge råd om fysisk aktivitet.
Sjuksköterska med kunskap om nedtrappning kan hålla i stödsamtalen.

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

Vidare framgår att uppföljning ska erbjudas under sex månader efter avslutad
nedtrappning/utsättning av BDZ och BDZa, med möjlighet till flera avstämningar i första
hand med sjuksköterska som hållit i stödsamtalen.
För att stödja vårdcentralerna att komma igång med ett mera aktivt förhållningssätt under
nedtrappningar kommer Koncernkontoret under hösten att projektanställa två sjuksköterskor
som har till uppgift att ge metodstöd och råd vid nedtrappningar. Kontaktuppgifter till dessa
kommer så snart det är möjligt att tillkännages i Vårdgivarnytt.
Kontaktperson vid frågor:
Claes Ridderbjelke
claes.ridderbjelke@vgregion.se

Ändrade öppettider och bokningssätt hos Punktionscytologiska mottagningen på
SU
På grund av svårigheter att bemanna kommer Punktionscytologiska mottagningens på
Sahlgrenska sjukhuset att få förändrade öppettider och bokningssätt från den 2 juli 2018.
Patienter som idag kommer med remiss från vårdcentral eller annan vårdenhet behöver från
den 2 juli 2018 boka tid för punktion genom att ringa tidsbokningen.
Mottagningen kommer att kunna erbjuda upp till tio tider varje mottagningsdag.
För att boka tid för punktion ska patienten kontakta tidsbokningen på telefonnummer:
031-342 19 96.
Mottagningens telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag: 07.30 – 08.30 och 13.00 – 14.00
Punktionscytologiska mottagningens öppettider för punktion:
Måndag, tisdag och torsdag 10.00 – 11.30
Kontaktperson vid frågor:
Marianne Sundling
marianne.sundling@vgregion.se

Intresseanmälan att bli satellitmottagning i pilotprojektet Ungas psykiska hälsa i
primärvården
Som en del i Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete för att möte utmaningarna kring
barn och ungas psykiska hälsa pågår just nu ett pilotprojekt där vårdcentraler har ett
tilläggsuppdrag. 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

Nästa steg i utvecklingsarbetet är nu att länka samman vårdcentraler med tilläggsuppdrag och
övriga vårdcentraler så att fler barn och unga erbjuds vård och behandling får psykiska ohälsa
i primärvården. 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.
Att vara sattelitemottagning
•
•
•
•

Ska regelbundet kunna ta emot personal från nod som tillsammans med personal från
den egna mottagningen ska erbjuda insatser till barn och unga med psykisk ohälsa.
Mottagningens egen personal ska delta i föreskriven kompetensutveckling.
Finansiering av den mobila personalen bekostas av noden – vårdcentral med
tilläggsuppdrag.
Verksamhetschef är ansvarig för att lokaler finns och att mottagningens personal på
mottagande vårdcentral vill och har avsatt tid för gemensamt arbete.

Läs mer om projektet och utbildningarna på projektets webbplats
Att vara nod
•

Nodens uppdrag innebär att personal ställs till satellitmottagningens förfogande, vilket
till exempel kan innebära både fysiska och digitala möten, handledning och
konsultationsinsatser.

Samarbete mellan nod och satellitmottagning
•

•

Vårdcentral med tilläggsuppdrag, i samverkan med satellitmottagning, kommer
överens om former för samarbetet och en skriftlig överenskommelse mellan nod och
satellitmottagning ska upprättas.
Verksamhetschefer är ansvariga för att skapa förutsättningar för att samarbetet ska
fungera.

Mer information och intresseanmälan
Välkommen att höra av dig för mer information och intresseanmälan.
Länk till ansökningsformulär:
Satellitmottagning inom ramen första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa
Ansökan skickas till zophia.mellgren@vgregion.se senast 2018-09-16. Enhet Kunskapsstöd
för psykisk hälsa och Enhet Primärvård kommer gemensamt granska era ansökningar och ta
beslut om beviljande.
Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om:
•

Hur vårdcentralen idag arbetar avseende bedömning och behandlingsinsatser av
psykisk ohälsa hos barn och unga 6–18 år. Intresseanmälan ska också innehålla en

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

•
•
•

beskrivning av de behandlingsmetoder, såsom psykoedukativa insatser,
gruppbehandling, längre och kortare samtalsbehandling och ev. föräldrastödjande
insatser som idag genomförs gentemot målgruppen.
Hur samarbetet med andra vårdgrannar ser ut idag kring målgruppen.
Hur satellitmottagningen - vårdcentralen planerar för samarbetet med noden vårdcentralen med tilläggsuppdrag.
Hur satellitmottagningens – vårdcentralens lokalmässiga resurser ser ut för att kunna
erbjuda insatser till barn och unga, liksom säkerställa god arbetsmiljö för personalen.

Informationsmöte
I september kommer ett informationsmöte att hållas. Datum, tid och plats för mötet kommer
att finnas på projektets hemsida och i Vårdgivarnytt efter sommaren.
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

Nu kan privata vårdgivare beställa IS/IT-tjänster
Nu närmar sig 2018-11-01 och det börjar inkomma beställningar från privata vårdgivare.
Gemensamma IS/IT-tjänster möjliggör att patientens information finns på ett ställe oavsett
vårdvalsaktör. Fördel för både Närhälsan och privata vårdgivare som använder tjänsterna.
VGR erbjuder IS/IT-tjänster för privata vårdgivare inom vårdval. Beställningen möjliggör
bland annat sammanhållen journalföring mellan vårdgivare inom Västra Götalandsregionens
vårdval som antar erbjudandet att nyttja framtagna IS/IT-tjänster. Tjänsterna är de samma som
Närhälsan använder idag och innehåller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktion för e-utbildning
Journalhantering
Katalogtjänst för organisation och anställningar
Nationella tjänster
Patientadministration
Personuppgiftstjänster
Support
Utveckling enligt Krav- och Kvalitetsboken
Informationsöverföring till verksamhetsuppföljning- och ersättningssystem

För mer information och kontaktuppgifter vid frågor, se www.vgregion.se/tapir
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

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

Sommarbemanning för dietister på vårdcentral
Under sommaren (vecka 25-33) kommer dietistenheten att ha begränsad bemanning på grund
av semestrar. Under den perioden kommer dietistens närvaro på vårdcentral att vara
begränsad.
På dietistenhetens webbplats www.vgregion.se/dietistenheten finns information om vilka
dietister som är i tjänst vecka för vecka och telefonnummer till dem.
Konsultationstjänsten Dietist direkt, telefon 010-435 84 44, kommer att vara bemannad varje
vardag kl. 8-16 (lunchstängt 12-13). Det är enklaste sättet för vårdpersonal att komma i
kontakt med dietist. Patienter ska inte ringa dit, de vänder sig direkt till sin dietist.
Kontaktperson vid frågor:
Jeanette Rehn
Tel. 0761-18 77 15
narhalsan.dietistenhet@vgregion.se

Guide till digitala vårdmöten
Det finns redan många sätt att arbeta med digitala möten. Projektet Digitala vårdmöten har
tagit fram en guide där du kan du lära dig mer om befintliga system, vad de passar för och vad
som är bra att tänka på vid digitala möten.
I guiden hittar du alla system som finns för digitala vårdmöten i VGR. Det är lika viktigt som
vid fysiska vårdmöten att både personal och patient är förberedd innan mötet. Grunden till en
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

trygg och säker vård är en väl fungerande dialog mellan patienten och vårdpersonalen där
patienten är delaktig i sin vård.
Länk till guiden: https://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/digitalavardmoten/aktuellt-digitala-vardmoten/kom-igang-med-digitala-vardmoten---guide-tillbefintliga-system/
Kontakt vid frågor:
digitalavardmoten@vgregion.se

Nytt material till patienter och provtagande personal från Biobank Sverige
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat
det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal.
Biobankslagen säger att provtagare/patienter ska informeras och ge sitt samtycke till att deras
prov sparas och för vilka ändamål de får användas.
Informationsmaterial till provgivare/patienter
Informationsmaterialet kan användas av vårdcentraler och provtagande enheter vid sjukhus
för att informera provgivare/patienter om biobankslagen och sparade prov inom vården.
Materialet finns tillgängligt på biobanksverige.se/alladokument/ och innefattar följande
dokument:
G1. Ett sparat prov kan rädda liv – affisch i väntrum
G1a. Ett sparat prov kan rädda liv – digital affisch
G1b. Ett sparat prov kan rädda liv – ett mindre informationsblad som personal kan dela ut till
provgivare/patienter vid provtagning.
G2a. Till dig som lämnar prov – ett informationsblad som vårdpersonal kan dela ut till
provgivare/ patienter med kallelser eller i väntrum.
Lathund för provtagande personal
En lathund till ordinerande och provtagande personal med syftet att underlätta för
vårdpersonal när de ska lämna information om biobankslagen och sparande av prov i biobank
finns också på plats på biobanksverige.se/alladokument/, H3. Lathund för provtagande
personal.
Ett gemensamt material är viktigt för att provtagare/patienter ska mötas av samma
information och rutiner oavsett var i landet de besöker vården. Landstingens/regionernas
gemensamma dokument finns på Biobank Sveriges webbplats.
Kontaktperson vid frågor
Emma Hvitfeldt
emma.hvitfeldt@vgregion.se

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

Insatser för att stärka kvinnors hälsa under 2018/2019
Det är fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård
och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Regeringen genomför därför flera
stora satsningar.
Det finns fortfarande tillgång till statliga medel för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den
vård som riktas specifikt till kvinnor i primärvården. Har ni förslag på insatser som pågår
under den här perioden så maila dem till jeanette.bafverfeldt@vgregion.se senast den 24
augusti 2018.
Kontaktperson vid frågor
Jeanette Bäfverfeldt
jeanette.bafverfeldt@vgregion.se

Inbjudan: ABC - alla barn i centrum
ABC är ett grupprogram för föräldrar till barn mellan 3 och 12 år. Programmet består av
introduktionskurs och fyra gruppträffar kring varsitt tema - relationer, samspel, stress och
konflikthantering. På träffarna tar man del av både varandras erfarenhet och forskning.
Lärdomar och insikter har man med sig och praktiserar hemma mellan träffarna.
Utbildningen till gruppledare i ABC vänder sig till personal inom primärvården som jobbar
med barns och ungdomars psykiska hälsa. Målgrupp för att utbilda dig till gruppledare i ABC
är att du ska arbeta med föräldrar och/eller barn, ha erfarenhet av att hålla grupper, ha
möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning
och ha egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
Utbildningen omfattar fyra och en halv utbildningsdagar. Parallellt med utbildningen håller
man en föräldragrupp, alternativt enskild föräldrabehandling. För mer information se bilagan
Inbjudan ABC hösten 2018.
Utbildningen finansieras med centrala medel.
Introduktionsdagen är den 6 september.
Länk till anmälan i Regionkalendern
Kontaktperson vid frågor om utbildningen:
Britta Röcklinger

britta@rocklinger.com
Kontaktperson vid frågor om anmälan:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

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

Inbjudan – Produktutbildning inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
Läkemedelsnära produkter bjuder in till produktutbildning av det nya sortimentet inom
inkontinens, blås- och tarmdysfunktion:
•
•

8 oktober 2018 i Skövde
9 oktober 2018 i Göteborg

Mer information och länkar till anmälan finns i bilagan Välkommen till produktutbildning.
Kontaktperson vid frågor:
Linnéa Ljung
linnea.ljung@vgregion.se

Påminnelse och kompletterat program: Inspirationsdag – Levnadsvanor på liv och
död
Kunskapsnod Somatisk ohälsa – Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till denna
inspirationsdag den 12 september i Göteborg.
Dagen ger en introduktion av forskning och studier och hur man praktiskt arbetar med
kost/nutrition, tobaksprevention/KOL och fysisk aktivitet för att skapa inspiration att jobba
vidare på hemmaplan. Dagen riktar sig mot alla som i sitt arbete inom primärvård, somatisk
specialistvård eller specialistpsykiatrin möter patienter med psykisk ohälsa.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Inspirationsdag levnadsvanor 180912.
Kontaktperson vid frågor
Pethra Zollfrank
pethra.zollfrank@vgregion.se

Andrologi i nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa släpper nu ett nytt avsnitt i podcasten Sex på
arbetstid, en podd om srhr för dig som arbetar i vården.
Avsnitt 5 handlar om Andrologi som ofta förklaras som läran om mannens sexualitet och
reproduktion. Det innebär bland annat att behandla specifika sjukdomstillstånd i genitalier,
sexuella funktioner och hormonproduktion.

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

I detta poddavsnitt intervjuas Per Andreas Persson och Anna Skoglund, båda sjuksköterskor
och sexologer, om hur de arbetar inom det andrologiska fältet. Podcasten hittar du på
srhr.se/podcast och där poddar finns.
Kontaktperson vid frågor
Anna Skoglund
anna.skoglund@vgregion.se

Miljoner till primärvårdsforskning för att förebygga sjukskrivning och främja
återgång i arbete
Fem projekt delar på 28,5 miljoner kronor i forskningsanslag efter beslut från nationella
forskningsrådet Forte. Tre av dessa beviljades för att bedrivas i Västra Götalandsregionens
primärvård.
Forskarna kommer att arbeta med att identifiera och öka kunskapen om vilka faktorer och
åtgärder inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser som förebygger sjukskrivning och
främjar återgång i arbete. Projekten genomförs i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare,
arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska
sjukdomar och smärttillstånd.
Läs mer om projekten
Kontaktperson vid frågor:
Eva Almqvist
eva.almqvist@vgregion.se

Trevlig sommar önskar Enhet Primärvård!
Nu gör vi ett sommaruppehåll med Vårdgivarnytt. Första utskicket efter uppehållet är planerat
till den 23 augusti.
Enhet Primärvård önskar en riktigt trevlig sommar!

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

