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Nr 2, januari 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är
vårdgivare inom LOU och IOP

Inledning
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/
SITHSkort från Västra Götalandsregionen
Denna information vänder sig till er som använder SITHSkorts-inloggning i er verksamhet.
Då flera av er anskaffar era SITHSkort från Västra Götalandsregionen kommer här information
om kommande förändring.
SITHS, som är en nationell säkerhetslösning vari VGR har möjlighet att utfärda kort ifrån
kommer att övergå i ”e-identitet för offentlig sektor” – Efos. I samband med detta byts även
leverantör från TeliaSonera AB till Försäkringskassan. Efos kommer bl.a. även på sikt kunna
erbjuda mobil inloggning som komplement till kort.
Samtliga ordinarie SITHS-kort (eTjänstekort) ni har idag kommer att fortsätta som vanligt.

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/

När ni, efter övergången, beställer ett nytt eTjänstekort så levereras det som ett Efos-kort istället
för ett SITHS-kort. Samma användning och funktion som tidigare. Ni beställer på samma sätt som
idag. Ni använder samma kortläsare som för SITHS.
Några förändringar innebär dock övergången från SITHS till Efos:
•

Alla eTjänstekort som levereras genom VGR kommer att ha VGR’s logotyp.

•

Det kommer inte finnas någon e-legitimation från Telia på de nya korten.

För att kunna använda kort från Efos behöver ni:
•

Minst använda version 6.5.0 av NetID-klienten.

•

Importera tillit till Efos, se nedan

•

Inte ha infört någon spärr i er brandvägg mot de nya IP-adresserna

I de fall ni administrerar era kort, dvs. hämtar och byter personliga certifikat på befintliga kort
behöver ni:
•

NetID 6.6 eller senare i Efostappning

•

Internet Explorer 11 med *.efos.se i zonen Betrodda platser och ActiveX ska tillåtas för
domänen *.efos.se

Den nationella tidplanen innebär att fr.o.m. maj månad kommer korten komma från Efos.
På följande sidor har vi ett sammandrag över de åtgärder som krävs för att använda Efos. För de
som anlitar en IT-leverantör så är länken till den fulla tekniska beskrivningen sist i dokumentet.
De nationella anvisningarna uppdateras kontinuerligt, vi kommer publicera löpande på
www.vastkom.se/efos

Kontaktperson vid frågor
Fredrik Rasmusson
Ansvarig utgivare, SITHS & Efos i Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen
Fredrik.Rasmusson@vgregion.se

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

Uppdaterad information om att flera av SUs verksamhetsområden får en ny
remissadress
Flera av SUs verksamhetsområden får en ny remissadress, dock gäller inte detta akutremisser som
fortsätter enligt ordinarie flöde.
Från och med den 2018-05-03 ska remisser till nedan mottagningar/enheter skickas till
Remissportalen:
•
•
•
•

Njurmedicin
Handkirurgi
Transplantation
Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE)

Adress:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Remissportalen
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/malgrupp/vardgivare/remissportalen/
Kontaktperson vid frågor
Johanna Vilhelmsson Enhetschef Remissportalen
031 - 343 26 22
Ainhoa Sala Aguilera Enhetschef Kontaktpunkten
031-343 38 11

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

