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

Problem med leveranser av SITHS-kort
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 till 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.

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 att 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-sithsutgivning.html
Bevaka gärna Ineras nyhetsflöde: https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/?services=71
Kontaktperson vid frågor:
Bass Johansson
bass.johansson@vgregion.se

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

Externa mellanliggande provtagningar
Från och med 1:a juli kommer KVÅ-koden UX410 Extern mellanliggande provtagning endast
att generera ersättning när den sätts på notat. Detta är en anpassning till Rakelbeslutet från
2017-10-09 där det tydligt framgår att UX410 endast ska sättas på notat.
Länk till RAKEL-beslutet
Kontakt:
Vid frågor gällande RAKEL-beslutet:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Vid frågor gällande ersättningen;
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Välkomna till Primärvårdsdagen 2018!
Nu bjuder Koncernkontoret för andra året in till Primärvårdsdagen – en dag för att främja
utveckling inom primärvården i Västra Götalandsregionen!
Med utgångspunkt i Omställningen syftar dagen till att inspirera, skapa insikter och stärka
banden mellan alla aktörer inom primärvården och på så sätt skapar vi förutsättningar för att
möta nutiden och framtiden med gemensamma krafter!
Under dagen kommer representanter bland andra från primärvårdens verksamheter,
regeringskansliet, lokala politiken och Koncernkontoret inspirera och informera om pågående
och kommande utvecklingsinitiativ. Det kommer även att finnas tillfälle att ställa frågor,
diskutera och arbeta kring ett antal viktiga ämnen kopplat till utveckling av primärvården.
Medarbetare, chefer och ledare från primärvården är varmt välkomna till att delta på dagen
och sedan få möjligheten att nätverka och dela kunskap efter konferensen. Vi ser gärna att en
representant från varje enhet deltar. Antalet platser är dock begränsat så anmäl er redan nu!
•
•
•

Datum: 2018-10-03
Tid: 9:00 - 16:00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg

Ansvarig: Marie Gustafsson, Enhetschef primärvård, Koncernkontoret
Länk till anmälan: Regionkalendern. Sista dagen för anmälan: 2018-09-19
Se även bilagan Inbjudan Primärvårdsdagen VGR 3okt.
Kontaktpersoner:
Elizabeth Norseng
elizabeth.norseng@prove.se

Sebastian Nordin:
sebastian.nordin@prove.se

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

Viktlista 2019
Viktlista 2019 är nu klar och finns i bilagan Viktlista 2019. Den är även publicerad på
Vårdgivarwebben.
Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

Förskrivning av nutritionsprodukter/livsmedel till barn och ungdomar
Livsmedelsverkets förskrift LVFS 1997:13, 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
samt 6 § andra stycket förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner anger att endast
läkare får förskriva livsmedel till barn under 16 år. I Västra Götaland har det tidigare varit
vanligt att läkare delegerat till dietist att sköta förskrivningen.
Vid fråga till Läkemedelsverket i maj 2018 svarar de att läkare inte kan eller får delegera
denna uppgift till någon annan än läkare, vilket innebär att dietister i Närhälsan dietistenhet
inte kommer att förskriva nutritionsprodukter till barn under 16 år. Livsmedel innefattar alla
nutritionsprodukter, till exempel mjölkfri ersättning, glutenfria livsmedel, sondmat,
näringsdrycker, kosttillägg med mera.
Nutritionsprodukter i Västra Götaland beställs i IT-stödet Sesam LMN. Information om
behörighet, distribution med mera finns här: https://regionservice.vgregion.se/lmn/.
Kontaktperson vid frågor:
Jeanette Rehn
jeanette.rehn@vgregion.se

Ny patientinformation från Primärvårdens regionala kvalitetsregister, QregPv
Alla vårdvalsanslutna vårdcentraler i Västragötalandsregionen deltar med registrering av
patienter med hypertoni, Ischemisk hjärtssjukdom, Astma/KOL och diabetes i Primärvårdens
Regionala kvalitetsregister, QregPv.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, har registrets patientinformation
reviderats.
I bilagan Information från vårdcentral om registrering i QregPV finns patientinformation,
och i bilagan Lättläst information om registrering i QregPV en variant på lätt svenska.
Bilagorna kommer också att läggas upp på registrets hemsida http://www.qregpv.se./
Kontaktperson vid frågor:
Per Hjerpe
per.hjerpe@vgregion.se

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

Inbjudan: Välkomna till höstens regionala utbildningar!
Välkomna att anmäla er till höstens regionala utbildningar. Utbildningarna presenteras nedan
med rubrik och anmälningslänk på Regionkalendern. Klicka på länken för respektive
utbildning så finner ni mer detaljerad information. En del utbildningar är framför allt riktade
till specialistpsykiatrin, vilket är uttalat nedan, men primärvården är välkomna att delta i mån
av plats.
Utbildningarna är kostnadsfria - arrangemangen bekostas av centrala medel - men resor,
arbetstid med mera för deltagarna ingår inte. Kurslitteratur/manualer ingår inte heller, utan
införskaffas av deltagarna själva. Vid uteblivande eller sent återbud (så att det inte går att ta in
reserver), faktureras full kurskostnad.
Alla utbildningarna med anmälningslänkar finns också på www.vgregion.se/KPH under
rubrik ”Utbildningar arrangerade av KPH/Temadagar & övriga kurser”.

•

Grundkurs RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) - ett
mångkulturellt kognitivt test
- 7 september, Göteborg Gullbergsvass/rälsen. Anmälan senast 30 augusti
- 4 oktober, Borås Lokal SÄS, Östen Engelbrektsson. Anmälan senast 26
september
-

15 november, Vänersborg, Lokal Vision, Regionens hus. Anmälan senast 7
november

•

Levnadsvanor – på liv och död! Inspirationsdag om hälsa och levnadsvanor vid
psykisk ohälsa 180912. 12 september, Göteborg, Campus Nya varvet. Anmälan
Regionkalendern senast 26 augusti

•

MINI - strukturerad diagnostisk intervju. 1-dags utbildning på tre orter i regionen.
Framför allt riktad till specialistpsykiatrin men i mån av plats är primärvården
välkomna
- Anmälan senast 28 september Uddevalla tisdag 16 oktober, Uddevalla onsdag
17 oktober
- Anmälan senast 31 oktober Borås tisdag 13 november, Borås onsdag 14
november
- Anmälan senast 23 november Göteborg tisdag 11 december, Göteborg onsdag
12 december

•

2-dagars konferens med Suzette Boon, Komplex traumatisering och dissociation,
4 och 5 oktober, Göteborg, anmälan senast 7 september. Framför allt riktad till
specialistpsykiatrin men i mån av plats är primärvården välkomna.
Anmälan till torsdagen 4 oktober, Anmälan till fredagen 5 oktober
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

•

KBT-behandling i grupp för insomni 11-12 oktober, Göteborg. Anmälan
Regionkalendern senast 31 augusti

•

Unified protocol med fokus på behandling av vuxna i grupp 7-8 november,
Göteborg. Anmälan Regionkalendern senast 15 oktober

•

Affektfokuserad dynamisk psykoterapi. Specialistkurs för psykologer som arbetar
med vuxna. 7,5 hp Start 21 november, Göteborg. Anmälan Regionkalendern senast 1
oktober.

•

MI 5hp - 3/9, 4/10 och 12/11 (kl. 9-16 samtliga dagar) Göteborg – anmälan via
Regionkalendern.

•

MI 5 hp - 4/9, 5/10 och 28/11 (kl. 9-16 samtliga dagar) Göteborg – anmälan via
Regionkalendern

•

MET (Motivational Enhancement Therapy) 5 hp - 29/8, 26/9 och 19/11 (kl. 9-16
samtliga dagar) Göteborg – anmälan via Regionkalendern

•

ÅP (Återfallsprevention) 5 hp - 18/9, 24/10 och 27/11 (kl. 9-16 samtliga dagar)
Göteborg – anmälan via Regionkalendern

•

ÅP (Återfallsprevention) 5 hp - 16/10, 13/11 och 11/12 (kl. 9-16 samtliga dagar)
Göteborg – anmälan via Regionkalendern

Kontaktperson vid frågor:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Inbjudan: Utbildning om Etik och mänskliga rättigheter i folkhälsoarbete, vård
och omsorg
Välkommen till kursen MED004 Rätten till hälsa: etik och mänskliga rättigheter i
folkhälsoarbete, vård och omsorg – en kurs för dig som arbetar med folkhälso-, omsorgs- och
vårdfrågor. Kursen ges på deltid och blandar träffar på Göteborgs universitet med självstudier
och webbseminarier. Upplägget är planerat så att yrkesverksamma ska ha möjlighet att delta,
till exempel genom nätbaserade seminarier.
•
•
•
•

Hur hänger hälsa och mänskliga rättigheter ihop?
Hur ser kopplingen ut mellan etik och mänskliga rättigheter?
Hur kan vi utgå från mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet och i förhållande till
olika grupper, som barn eller flyktingar?
Hur relaterar internationella och nationella riktlinjer till det vi gör i vårt yrkesliv?

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

I kursen undersöker vi etiska dilemman och sådana utmaningar för rättighetsbaserat arbete,
som yrkesverksamma möter i policy såväl som i praktiska arbetssituationer.
Du kommer att träffa föreläsare från flera olika universitetsdiscipliner och praktiskt
verksamma, liksom andra studerande med olika bakgrund. Efter kursen kommer deltagare att
kunna:
•
•
•
•
•

Förstå interaktionen mellan hälsa och mänskliga rättigheter.
Diskutera skillnader och likheter mellan etik och mänskliga rättigheter.
Förstå det internationella ramverket för mänskliga rättigheter, inklusive begreppet
rätten till hälsa.
Tillämpa verktyg för att analysera och utvärdera policy och praktik med utgångspunkt
i mänskliga rättigheter.
Förstå principerna för modellerna ‘AAAQ' och ‘Human Rights-Based Approach’

Utbildningen ges vid Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, deltidsstudier 3
september - 20 januari (cirka fyra timmar/ vecka, 7,5 HP)
Läs mer om kursen
Anmälan
Kontaktperson vid frågor:
Damon Barret
damon.barrett@juridicum.su.se

Lätt att göra rätt - förhindra smitta på
bästa sätt i sommar!
Sommar och semester närmar sig och nya medarbetare och vikarier kommer in i

verksamheterna. Inför sommaren kan det vara bra med en introduktion/uppdatering av basala
hygienrutiner för att minska risken för vårdrelaterade infektioner och smittspridning.
Människor är bärare av mikroorganismer. I vårdmiljö möts många människor, vilket innebär
en ökad risk för smittspridning. Patienter har dessutom på grund av sjukdom, behandling eller
ålder ofta en ökad mottaglighet för infektioner. Patienter nyttjar olika vårdformer; primärvård,
sjukhus samt kommunal vård- och omsorg och har rätt till säker vård av god hygienisk
kvalitet. Den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade
infektioner och förhindra smittspridning inom vården är att följa basala hygienrutiner. Dessa
ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal i alla vård- och undersökningssituationer.
Personal behöver också ha tillgång till utrustning och lokaler som underlättar korrekt
utförande av basala hygienrutiner. Miljö och utrustning ska skötas med fullgod städning,
desinfektion och underhåll. God personlig hygien och tillämpning av basala hygienrutiner är
vårdpersonalens skyldighet i enlighet med föreskriften basal hygien.
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Länkar till mer information:
Basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10 (Socialstyrelsen)
Film om basala hygienrutiner (Producerad av Vårdhygien, Borås, höst 2016)
Hygienbroschyr (PDF) (Producerad av Vårdhygien Skaraborg 2015. Finns även att beställa på
Marknadsplatsen.)
Vårdhandboken
Vårdhygien i Västra Götaland

Kontakt vid frågor:
Se Vårdhygien i Västra Götaland

Smittskyddsinformation för primärvården
Under hösten 2018 kommer Smittskydd Västra Götaland att anordna informationsträffar för
kontaktpersoner inom Primärvården. Övriga läkare och sjuksköterskor med intresse för
smittskydd är också välkomna.
Datum:
2018-10-03
kl. 13:00 – 16:00

Uddevalla: Bohusläns museum,
lokal Hörsalen

2018-10-17
kl. 13:00 – 16.00

Skövde: Skaraborgs sjukhus,
lokal Insikten 1

2018-10-18
kl. 13:00 – 16:00

Göteborg: Burgårdens konferenscentrum,
lokal Don Juan

2018-10-22
kl. 13:00 – 16:00

Borås: Grand Hotell

2018-10-24
kl. 13:00 – 16:00

Göteborg: Burgårdens konferenscentrum,
lokal Carmen

Anmälan och program

Kontakt vid frågor:
smittskydd@vgregion.se

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

