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Nr 5, september 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är
vårdgivare inom LOU och IOP

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/
Förtydligad information om reservnummerhantering i VGR
Objekt Person, Organisation och Funktion (POF) förtydligar i bifogad fil
reservnummerhanteringen efter att ett antal frågor inkommit från privata vårdgivare i
samband med föregående utskick.
Kontaktperson vid frågor
Jessica Persson, Verksamhetsutvecklare och Samordnande Objektspecialist V –
Objekt Person, Organisation och Funktion (POF)
Telefon: 0700-824717
E-post: jessica.persson@vgregion.se

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/

Nytt om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård
Från och med 25 september implementeras den nya överenskommelsen avseende samverkan
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som tagits fram gemensamt av parterna
i Västra Götaland. Överenskommelsen grundar sig på lagen med samma namn (2017:612).
Från den 25 september stödjer också SAMSA IT-tjänst överenskommelsen med tillhörande
riktlinje. SAMSA IT-tjänst är ett verktyg för informationsöverföring mellan vårdgivare och
möjliggör samverkande insatser mellan kommun, primärvård och sjukhus både i öppen och
sluten vård.
I SAMSA IT-tjänst finns stöd för att ta fram Samordnad individuell plan (SIP). Rutin för
tillämpning av överenskommelse och riktlinje är framtagen och finns tillgänglig på SAMSA:s
hemsida.
Mer information om utbildningar i de förändrade arbetssätt som överenskommelsen och
utvecklat IT-stöd innebär, förstärkt support kring SAMSA IT-tjänst från 25 september samt
ändringar gällande fakturering av betalningsansvaret hittar du i Nyhetsbrev från
Vårdsamverkan Västra Götaland. I nyhetsbrevet finns också uppgifter om kontaktpersoner vid
frågor.

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

