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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom VG Primärvård

Information om patientsäkerhetskulturmätning 2017
Vårdgivare inom Västra Götalandsregionens två vårdval, VG Primärvård och Vårdval Rehab, har
under hösten 2017, med start i september (vecka 37) möjlighet att delta i
patientsäkerhetskulturmätning. Hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionens egen regi
kommer att genomföra mätningen under samma tid.
Att mäta patientsäkerhetskultur ger värdefull information om organisationens styrkor och svagheter.
Resultat från mätningar utgör underlag för dialog om attityder och värderingar som påverkar
beteenden i hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetskultur uttrycker organisationens vilja och förmåga
att förstå säkerhet och risker samt viljan och förmågan att agera säkert så att säkerhet kan främjas.
Arbete med säkerhetskultur är en viktig del vid utveckling av patientsäkerheten i organisationen. Målet
är att stimulera till dialoger kring frågor av betydelse för säkerheten på alla nivåer.
Mätningen genomförs via en enkät och riktar sig till personal som har patientkontakt men även chefer
kan ingå. Institutet för kvalitetsindikatorer AB, Indikator är enkätleverantör. Kostnaden för mätningen
kommer Indikator fakturera varje privat vårdgivare.
Erbjudande om att delta i patientsäkerhetskulturmätningen, information från Indikator och inbjudan till
informationsmöte har skickats ut via mejl till vårdgivarna inom VG Primärvård och Vårdval Rehab.
Kontaktperson för frågor:
Agneta Resare
agneta.resare@vgregion.se
Tel: 070 081 65 92

Ändringsblankett vid ändring av verksamhetschef
Vi vill påminna om den blankett som ska fyllas i vid ändring av verksamhetschef. Ändringsblanketten
finns under rubriken Vid ändringar inom VG Primärvård på följande länk:
Krav och kvalitetsbok VG Primärvård

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

Ersättning för ökade kostnader för osteoporosläkemedel
Under 2016 utgick ersättning till vårdcentraler för ökade kostnader för osteoporosläkemedel utifrån
ordnat införande av Regional vårdprocess för osteoporosrelaterade frakturer. Utbetalning för perioden
sept-dec 2016 kommer ske i slutet av mars och totalt fördelas cirka 800 tkr till vårdcentraler.
I ersättningssystemet är utbetalningar markerade med texten: ”Ordnat införande osteoporosläkemedel”.
Ersättning utgår till vårdcentraler där antal patienter som behandlas med osteoporosläkemedel har ökat
och där även kostnaderna för dessa läkemedel ökat. Ersättningen beräknas med hjälp av statistik för
receptförskrivning samt rekvirerade läkemedel. 2016 jämförs med motsvarande period 2013.
Läkemedel som räknas in är alendronsyra, risedronsyra, zoledronsyra och denosumanb (Prolia).
Tyvärr är det inte full täckningsgrad i den tillgängliga statistiken för osteoporosläkemedel som
rekvireras för administrering på vårdcentralen, till exempel zoledronsyra och Prolia.
Problemet gäller vid rekvisition från andra apotek än Sjukhusapoteket VGR/Apoteket AB.
Har vårdcentralen rekvirerat från annat apotek kan ni inkomma med underlag, t ex faktura från apotek,
för detta senast den 6 mars.
Från och med 2017 sker finansiering av osteoporosläkemedel inom den ordinarie ersättningen.
Underlag skickas till kontaktperson:
Anna Lindhé
anna.lindhe@vgregion.se

Ekonomisk kompensation till följd av oväntade kostnader inom inkontinens- och
nutritionsområdet
Västra Götalandsregionen har beslutat att delvis kompensera vårdgivare till följd av att oväntade
kostnader vid distribution av inkontinens- och nutritionsprodukter har uppstått på grund av:
avropskostnader, där OneMed fakturerar 100 % av varuvärdet vid telefonbeställningar via deras
kundtjänst. Samt samleverans, där leverantören tar ut en samleveranskostnad när en patient beställer
flera produkter.
Vårdgivarna får ersättning för 50 % av sina extrakostnader enligt ovan från Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen. Ersättningen gäller enbart 2016, ingen ytterligare ersättning för eventuella
merkostnader under 2017. För vårdcentralerna rör det sig om 1,6 mnkr som fördelas utifrån enhetens
andel av de som OneMed har fakturerat gällande avropskostnader och samleverans. Utbetalningen sker
i samband med utbetalning av ordinarie ersättning i slutet av mars. I utbetalningsunderlaget kommer
ersättningen att ligga under tillfälliga utbetalning/avdrag med text: OneMed 2016.
Kontaktperson för frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

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

Regional Medicinsk Riktlinje - Behandling av övervikt och fetma i primärvården
Se bilaga RMR - Behandling av övervikt och fetma i primärvården.

Regional Medicinsk Riktlinje - Hemdialys
Se bilaga RMR – Hemdialys.

Regional Medicinsk Riktlinje - Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, vuxna
Se bilaga RMR - Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, vuxna.

Regional Medicinsk Riktlinje - Ansvarsfördelning för medicinskt
omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning
Se bilaga RMR - Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd
funktionsnedsättning.

Regional Medicinsk Riktlinje - Läkemedel vid besök på vårdinrättning
Se bilaga RMR-Läkemedel vid besök på vårdinrättning.

Regional Medicinsk Riktlinje - Barn och ungdomar med hjärnsynskada – CVI
Se bilaga RMR - Barn och ungdomar med hjärnsynskada – CVI.

Regional Medicinsk Riktlinje - Kronisk njursjukdom
Se bilaga RMR - Kronisk njursjukdom.

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

Försäkringskassan informerar - Användningen av förenklade intyg upphör
Vårt arbete med att införa Differentierat intygande har varit ett på många sätt unikt projekt som
utvecklats tillsammans av hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Vi är väldigt tacksamma över
det stora engagemanget ni visat och de lärdomar som vi fått genom arbetet.
I april var Försäkringskassan tvungen att avbryta utrullningen av enkla intyg till nya landsting/nya
enheter eftersom vi såg att de enkla intygen ofta inte motsvarade informationsbehoven. De landsting
som redan infört enkla intyg fick möjlighet att fortsätta tillsvidare.
Det snabba avbrottet skapade en del problem och osäkerhet för såväl Försäkringskassans medarbetare
som för hälso- och sjukvården.
Framförallt har det lett till ett ökat antal kompletteringar, vissa av dem i onödan, eftersom det funnits
en osäkerhet kring de enkla intygen.
Eftersom Differentierat intygande inte till fullo användes på det sätt som det var tänkt – det tar tid att
utveckla processerna gemensamt - och att förutsättningarna har förändrats har värdet av enkla intyg
som en signal till Försäkringskassan om vilka ärenden som bör prioriteras minskat. Därför har vi
bedömt att det är bäst för båda parter att avsluta arbetssättet Differentierat intygande från och med 1
mars 2017. Vi förstår att det kan ta viss tid innan informationen når ut till samtliga medarbetare.
Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete att utveckla sjukskrivningsprocessen tillsammans.
Under de här åren har vi lärt oss mycket om vad vi gemensamt behöver utveckla för att bättre tillvarata
våra samlade och begränsade resurser så att rätt personer får det stöd de behöver, tidigt i sin
sjukskrivning.
Även fortsättningsvis behöver vi utveckla samarbetsformer och arbetssätt, samt verka för att
informationen på intyg ska bli tillräcklig och situationsanpassad oavsett ärendets längd.
Tillsammans med SKL utvecklar vi just nu den elektroniska informationsöverföringen med tydligare
frågeställningar och ökad stöd för bättre kvalitet.
Kontaktperson för frågor:
Mats Swanberg
mats.swanberg@vgregion.se
Tel: 010- 441 1330, 0761-480527

Inbjudan TBE – utbildning
Se bilaga TBE Inbjudan Göteborg 170426 för mer information.

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

Påminnelse om utbildningen - Alla Barn i Centrum
Utbildningen till gruppledare i ABC vänder sig till personal inom primärvården, i första hand
till vårdcentraler med tilläggsuppdrag för barns och ungdomars psykiska hälsa men i mån av
plats även till övriga vårdcentraler. Målgrupp för utbildning i ABC är man ska arbeta med
föräldrar och/eller barn, ha erfarenhet av att hålla grupper, ha möjlighet i sin tjänst eller
arbetssituation att ge ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning och ha egen motivation att
ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen. Gärna två från respektive enhet då man
förväntas vara två gruppledare i föräldragruppen.
Länk till utbildningen: Alla barn i centrum- utbildning mars
Kontaktperson för frågor:
Elna Persson
elna.persson@vgregion.se

Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård

vgprimarvard@vgregion.se

Frågor om VG Primärvård

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

