Vårdgivarnytt – Privata läkare
1 december 2016
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom LOL

Inledning
Vårdgivarnytt- Läkarvårdsersättning, är namnet på Västra Götalandsregionens nyhetsbrev till dig som
har ett samverkansavtal enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning LOL.
Vårdgivarnytt utkommer några gånger per termin. Du är varmt välkommen att komma med
synpunkter på innehållet. Kontaktuppgifter hittar du sist i nyhetsbrevet. Vi vill uppmuntra till att gå in
på sidan för privata vårdgivare, där det finns information som du kan ha nytta av.

Västra Götalandsregionens utbildningar och kurser
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har fattat beslut (diarienummer RS 2016–03071) om att det allmänna
kursutbudet för fortbildning ska vara tillgängligt för alla som har avtal med Västra Götalandsregionen.
De utbildningar/kurser som är öppna för privata vårdgivare annonseras via Regionkalendern och där
kan du också anmäla dig. Regionkalendern hittar du på denna länk: Regionkalender VGR

Användande av VGR logga
Ditt samverkansavtal med VGR är kopplat till dig som person och inte till ditt eventuella företag.
Läkare med samverkansavtal har inte möjlighet att använda Västra Götalandsregionens logga i
annonser eller annan information då man inte är anställd. Däremot kan man hänvisa till att man har
avtal med Västra Götalandsregionen.
I kontakt med patient ska det inte finnas några oklarheter vilken vårdgivare som patienten har kontakt
med eller varit på besök hos. Detta innebär att det är olämpligt att använda brevpapper med något
annat företags logga på för kallelser eller provsvar.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Det är viktigt att din e-postadress är personlig så att vi kan få kontakt direkt med dig som avtalspart.
På webbplatsen för privata vårdgivare hittar du blankett för ändring av kontaktuppgifter.

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

Ny rutin för uppföljning
Att vårdverksamheter ska följas upp framgår av kommunallagen (KL 1991:900) Som offentlig
organisation är Västra Götalandsregionen beroende av allmänhetens förtroende för medarbetarnas
saklighet och opartiskhet. Uppföljning och granskning måste ske på ett tillförlitligt och ändamålsenligt
sätt och resultaten hanteras likvärdigt. För att förbättra uppföljningen och kontroll av offentligt
finansierade privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet är, en ny
rutin för uppföljning framtagen.

Vikarier
Enligt lagen kan vikarie tas in vid semester, sjukdom, vård av barn, fackligt arbete och vid förestående
ålderspensionering. En anmälan om att vikarie önskas tas in ska göras och gäller ett år. Anmälan måste
ha inkommit 30 dagar innan vikariatet ska börja gälla. Blankett finns på sidan för privata vårdgivare.
Semester-maximalt 30 dagar/år, endast heldagar.
Sjukdom- Endast tidsbegränsad sjukdom godkänns med läkarintyg.
Vård av barn
Förestående ålderspensionering- Från högst två år före pensionering och ett år i taget. Om
vikariatsgivaren avbryter vikariatet är denna möjlighet förverkad.

Rutiner för registrering i Privera
Vikarier kan inte längre skicka in egna filer i Privera. Från och med september 2016 ska Priverafilen
skickas in av vikariatsgivaren som har samverkansavtalet med Västra Götalandsregionen. Vikariens
utförda åtgärder ska redovisas med vikariens personnummer i Priverafilen, så att det finns möjlighet
att särskilja utförare. Om du har frågor om hur du registrerar en fil med vikariens personnummer ska
du vända dig till Privera-handläggare.
ekonomi.privera@vgregion.se
De vikarier som har Priverakonto kommer omgående att avslutas. Vänligen informera din vikarie om
denna rutin.
Övriga frågor om vikariat skickas till e-postadress: privatavardgivare@vgregion.se

Förvaring och arkivering av patientjournaler vid upphörande av verksamhet
Det som gäller enligt journaldatalagen när en privat vårdgivares verksamhet upphör, är att vårdgivaren
är ansvarig för förvaring och arkivering av sina patientjournaler. Vårdgivaren är också fortsättningsvis
ansvarig för att lämna ut patientjournaler under den tid de ska finnas tillgängliga, det vill säga i 10 år
efter sista anteckningen. Skulle det visa sig att den privata vårdgivaren inte har möjlighet att ta hand
om journalerna när verksamheten upphör, kan vårdgivaren ansöka om omhändertagande av
journalerna hos IVO. IVO beslutar om journalerna ska omhändertas, och i så fall vilken
arkivmyndighet som ska förvara journalerna till dess att de enligt patientdatalagens föreskrifter får
gallras.

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

Övrigt
Som privat vårdgivare möter du vårt team, som består av regionutvecklarna Harriet Johnson Dimberg,
Githa Flemmich, och Gunnel Sjöberg för specialistsjukvård och Ulla Berggren, Anna-Pia Lindeberg
och Manuela Löfving för primärvård.
Vi ser fram mot ett bra samarbete!

Har du frågor? Kontakta oss enligt nedan

privatavardgivare@vgregion.se

Verksamhetsfrågor

ekonomi.privera@vgregion.se

Ekonomi

www.vgregion.se/LOLochLOF

Webbplats

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

