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Rekommendationer från NT-rådet gällande insulinpumpar och glukosmätning
NT-rådet har avgett en rekommendation till landstingen avseende insulinpumpar av typen
hybridpumpar vid diabetes. NT-rådet har även avgett en rekommendation till landstingen
avseende kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre vid diabetes typ 2.
Berörda verksamheter i VGR uppmanas att följa rekommendationerna.
Se bilagan Nyhetsbrev NT-rek FreeStyle Libre och hybridpumpar för mer information.
Kontakt vid frågor:
Jan Kilhamn
jan.kilhamn@vgregion.se

Råd gällande hälsoundersökning har uppdaterats
Centrala barnhälsovården har uppdaterat sina råd gällande hälsoundersökning av asylsökande
med flera, barn och unga under 18 år. Uppdateringarna gäller i första hand förändringar och
förtydligande utifrån aktuella föreskrifter gällande provtagning och vaccination.
Länk till dokumentet
Dokumentet finns även på Centrala barnhälsovårdens webbplats:
https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/
Kontakt vid frågor:
Ann Sofie Cavefors
ann-sofie.cavefors@vgregion.se

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

Information om datainsamling från verksamheterna
Hälso- och sjukvården för barn och unga i VGR fungerar till vissa delar bra, men
verksamheter riktade mot barn och unga signalerar sedan många år problem på olika nivåer
med ojämlikheter och brister. Därför har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att en regional
utvecklingsplan för hälso- och sjukvård för barn och unga (HS 2017-00220) ska arbetas fram.
Arbetet ska följa och barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården.
Med anledning av detta arbete vill vi gärna ha ert informerade samtycke till att samla in
relevanta data för dessa valda målgrupper. Det kan röra sig om uttag ur kvalitetsregister och
vårddatabasen för att kunna följa flöden och vårdkonsumtion eller enkätutskick till
medarbetare eller patienter samt i förekommande fall djupintervjuer med föräldrar och barn.
Mer information och kontaktuppgifter till regionläkare och projektledare Peter Almgren, finns
i bilagan Brev ang regionala barnuppdraget.

Information om nya PTP-tjänster och om VFU för psykologkandidater
Nu finns det ytterligare fem PTP-tjänster på vårdcentral med tillsättning 1 september 2018.
Din verksamhet kan ansöka om att ta emot centralt delfinansierad PTP. Ansökan ska vara
gjord senast 20 mars.
PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer) är en ettårig legitimationsgrundande tjänst som
leder fram till psykologlegitimation. PTP regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2008:34). PTP-tjänstgöring består i att bedriva kliniskt psykologarbete under handledning på
den enhet där man är anställd samt deltagande i regionalt PTP-program sammanhållet av
regional studierektor.
För att kunna ta emot en PTP-psykolog på delfinansierade medel måste handledaren
tjänstgöra minst 50 procent på samma enhet som PTP-psykologen tjänstgör, vilket
kvalitetssäkras av verksamhetsnära studierektor. Chef för privat verksamhet ansvarar för att
ansöka hos Socialstyrelsen om godkännande av arbetsplatsen för PTP-tjänstgöring. Om
arbetsplatsen tidigare blivit godkänd ansvarar chef för att inför varje ny PTP kontrollera att
arbetsplatsen fortsatt är godkänd för PTP-tjänstgöring.
För mer information och anmälan: Karina Angantyr, studierektor PTP på Vårdcentral:
karin.angantyr@vgregion.se
Välkommen att ta emot en eller flera psykologkandidater höstterminen 2018
VFU-period omfattar 14 veckor september till december 2018. Ersättningen är 16 200 kronor
per student. Vi behöver få in din anmälan snarast, dock senast 6 april 2018. Vårdcentraler som
tar ett stort utbildningsansvar genom att tillhandahålla VFU-plats för psykologer kommer att
prioriteras vid fördelningen av centralt finansierad PTP-tjänst.
För anmälan och mer information: http://intra.vgregion.se/psykologkandidat.
Privata vårdcentraler anmäler via e-post till karin.angantyr@vgregion.se

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

Beslutstöd för vård vid övervikt och fetma har uppdaterats
Beslutstödet för vård vid övervikt och fetma är uppdaterat. Mer användarvänligt, med
reviderat innehåll och anpassat för olika aktörer och målgrupper. Beslutstödet inkluderar
vårdprogram, ansvarsfördelning och kvalitetsindikationer. Här finns också remissmallar,
informationsmaterial och länkar.
Ett samlat beslutsstöd underlättar jämförelser av vad de olika aktörerna anser ska göras inom
respektive vårdnivå. Förhoppningen är också att ett samlat beslutstöd speglar det fördjupade
samarbetet inom regionen kring effektivare förebyggande och behandlande arbete med
övervikt och fetma.
Presentation: Beslutstöd övervikt och fetma
Beslutsstödet på Vårdgivarwebben: vgregion.se/beslutstodfetma
Kontakt vid frågor:
Beslutsstöd för barn och unga:
Jovanna Dahlgren
jovanna.dahlgren@vgregion.se

Beslutsstöd för vuxna:
Björn Eliasson
bjorn.eliasson@vgregion.se

Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
Från och med 2018-05-03 ska remisser till följande mottagningar och enheter skickas till
Remissportalen:
•
•
•
•

Njurmedicin
Handkirurgi
Transplantation
Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE)

Detta gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

Adress till Remissportalen:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till
elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem
som möjliggör spårbarhet i varje enskilt remissärende. Till Remissportalen skickas endast
remisser och begärda kompletteringar. Remissportalen hanterar remisser för samtliga
mottagningar och avdelningar som finns listade på denna länk:
https://www.sahlgrenska.se/malgrupp/vardgivare/remissportalen/

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

Vid frågor kontakta Johanna Vilhelmsson, enhetschef Remissportalen,
telefon 031 - 343 26 22, eller Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkten,
telefon 031-343 38 11

Byte av telefonnummer för distansmöte via Skype
23 februari ändrades Skypes konferenstelefonnummer från 010-47 37 700 till 010-44 11 900.
Från och med 24 februari kommer det nya telefonnumret att visas automatiskt i nya
mötesbokningar i SAMSA. Bokningar som görs från och med 24 februari har alltså det nya
Skype-numret.
Telefonnummer på bokningar gjorda innan förändringen ändras inte automatiskt, utan måste
göras manuellt. Ringer man in med det gamla numret får man dock en hänvisning att numret
bytts ut.
Tänk även på att meddela närstående om det ändrade numret.
Denna information finns även i informationsrutan vid inloggning i SAMSA, och kommer att
ligga kvar hela 2018.
Kontakt vid frågor:
Maria Fredriksson
maria.fredriksson@vgregion.se

Presentation av verktyg för egenkontroll gällande vårdhygienisk standard
Vårdhygien Västra Götaland bjuder in chefer inom primärvården till en presentation av hur
Vårdhygien kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygieniskt arbete. Presentationen ges på
fyra olika orter vid fyra olika tillfällen.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Inbjudan verktyg Vårdhygien.
Kontakt vid frågor:
Susanne Johansson
susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

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

Inbjudan: Konferens – Hur svårt kan det vara?
Denna nationella konferens sträcker sig över tre dagar i Göteborg. Konferensen riktar sig till
läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar inom området mental
hälsa och psykiatri. Målet är att ge fördjupning till vårdgivare med redan hög kunskapsnivå
om förändringsarbete av levnadsvanor vid svår psykisk ohälsa.
15 – 16 maj medverkar några av landets ledande kliniker och forskare på området, och den 25
maj medverkar även Ken Jue från USA, en uppskattad föreläsare och grundare av
programmet InSHAPE®.
Konferensen är gratis då avgiften finansieras av Socialstyrelsen. Arrangör är Eyra Fysio i
samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen.
Läs mer om program och anmälan i Regionkalendern, och i bilagan Konferens Hur svårt kan det
vara. Sista anmälningsdag är 10 april.
Kontakt vid frågor:
info@eyrafysio.se

Inbjudan: Regionalt seminarium om nya nationella riktlinjer för endometrios,
epilepsi och psoriasis
Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Socialstyrelsen arrangerar detta
heldagsseminarium i Göteborg den 14 maj. Det vänder sig till beslutsfattare, politiker,
sjukhusledningar, verksamhetschefer, patientföreträdare och alla som har intresse av eller
arbetar med endometrios, epilepsi eller psoriasis.
Seminariet kommer att ledas av representanter inom VGR från de olika områdena
(endometrios, epilepsi och psoriasis) i samverkan med representanter från Socialstyrelsen.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Inbjudan seminarium endometrios
epilepsi psoriasis.
Sista anmälningsdag är 12 april.
Kontakt vid frågor:
Maria Dahlström Roos
maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

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

Rapport från konferensen Spelproblem i fokus
Den 1 februari arrangerade länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen med flera konferensen Spelproblem i
fokus. Nu finns en rapport i text och bild från konferensen, se
bilagan Rapport Spelproblem i fokus.
Föreläsningarna filmades också, och dessa kommer att sändas
i Kunskapskanalen den 19, 20 och 24 mars 2018. De är redan
nu möjliga att se på UR Skolas webbplats.
Kontakt vid frågor:
Mia Harty
mia.harty@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

