Vårdgivarnytt –
Vårdval Vårdcentral
12 december 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Provtagning för så kallade nätdoktorer
Vårdcentraler verksamma inom Vårdval Vårdcentral får, oavsett listning, inte neka medicinsk
service, inkluderat lab, ordinerat från andra landsting. Detta inkluderar så kallade nätdoktorer.
Grunden är Patientlagens bestämmelser om att patienten själv får välja utförare av öppen
hälso- och sjukvård, inklusive lab, och Riksavtalet för utomlänssjukvård.
En vårdgivare som utför provtagning åt en annan har rätt att fakturera en skälig kostnad till
den ordinerande enheten för arbetet som de utfört, också enligt Riksavtalet. Koncernkontoret
har då rekommenderat 250 kronor, men det avgör vårdgivarna själva.
Kontakt vid frågor:
Dragan Milusic
dragan.milusic@vgregion.se

Ersättning för merkostnad vid restnotering av avtalsvara läkemedel
Vårdcentralerna kommer att få ersättning för merkostnader som uppstått vid köp av
ersättningsprodukter under den tid ett avtalat läkemedel är restnoterat.
Ersättning för perioden 2018-04 – 2019-03 kommer att betalas ut i december. Under denna
period är det framförallt merkostnader i samband med restnotering av Zoledronic Acid
Hospira som vårdcentralerna ersätts för samt TBE-vaccinet FSME.
Statistik över läkemedelsbeställningar har inhämtats från RGL/Apoteket AB, som underlag
för beräkning av merkostnaderna.
Kontakt vid frågor:
Elfar Arnason
elfar.arnason@vgregion.se

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

E-tjänster via 1177 och egna onlinetjänster
Det finns krav på ett basutbud när det gäller e-tjänster via 1177 (beställ tid, av/omboka tid,
förnya recept, kontakta mig, skicka meddelande, egenremiss, fråga om min remiss och begär
intyg). Utöver de obligatoriska e-tjänsterna finns ett antal rekommenderade e-tjänster (se mer
information på Vårdgivarwebben).
Vi har i en översyn noterat att många privata aktörer har egna onlinetjänster, och vill med
detta be er beakta och säkerställa säkerhetskraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) för
dessa tjänster.
Kontakt vid frågor:
Kristin Birgersson
kristin.moldsvor.birgersson@vgregion.se

Information kring tillämpning stimulansersättning fast läkarkontakt
Information gällande beslutsgång tillämpningsanvisning, informationsmöten och
inrapportering.
Beslutsgång tillämpningsanvisning
Ett extra möte är inplanerat av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-12-18 för att besluta om
tillämpningsanvisning stimulansersättning fast läkarkontakt. Ärendet har inför detta möte
förhandlats enligt 11 § MBL 2019-12-10.
Informationsmöten
Utifrån det nya planerade beslutsdatumet i hälso- och sjukvårdsstyrelsen har nya datum för
informationsmöten i Vänersborg och Borås satts. Datum för informationsmöten är:
•
•
•
•

16 januari Göteborg, kl. 13.00-15.30
17 januari Skövde, kl. 09.30-12.00
24 januari Vänersborg, kl. 9.30-12.00
28 januari Borås, kl. 9.30-12.00
(Länkar till anmälan i Regionkalendern)

Inrapportering
Första inrapporteringen ska göras 2-10 mars och kommer att ligga till grund för ersättningen
som avser januari och februari. Inrapporteringen görs i vårdvalssystemet.
Ersättningen för januari kommer att återfinnas under tillfällig utbetalning/avdrag.
Förseningen beror på utdragen process gällande tillämpningsanvisningen.

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

Kontakt vid frågor:
Anna Persson
anna.c.persson@vgregion.se
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Ordnat införande av Xarelto (rivaroxaban) vid perifer artärsjukdom
I juni 2019 fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om ordnat införande med
introduktionsfinansiering för läkemedlet Xarelto (rivaroxaban) vid indikationen perifer
artärsjukdom (HS 2019-00389).
Införandet sker i enlighet med rekommendationerna i REKlistan:
”Till patienter med symptomgivande perifer artärsjukdom kan behandling med lågdos
rivaroxaban (2,5 mg x 2) som tillägg till ASA övervägas”. Insättning av behandlingen bör
göras av, eller i samråd med, kärlkirurgisk enhet. Introduktionsfinansiering kommer att utgå
till vårdcentralerna vid förskrivning inom primärvården.
Introduktionsfinansiering sker under perioden 2019-06 till och med 2021-06 med utbetalning
två gånger per år via ersättningssystem för Vårdval Vårdcentral. Ersättning för kostnader från
och med juni 2019 till och med november 2019 utbetalas i december, totalt 24 tkr för
vårdcentralerna.
Patientgruppen identifieras via diagnoser i VEGA och kostnader för läkemedlen hämtas från
Digitalis. Introduktionsfinansieringen avser hela förmånskostnaden för Xarelto tabletter 2,5
mg till patienter med perifer artärsjukdom (diagnoskoder I70.2 och I73.9).
Kontakt vid frågor:
Anna Lindhé, koncernstab hälso- och sjukvård
anna.lindhe@vgregion.se
Tel: 0703-93 08 37

Ordnat införande Jardiance
Enligt beslut om ordnat införande omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes
mellitus typ 2 med etablerad hjärt-, kärlsjukdom av introduktionsfinansiering (HS 201700947).
60 procent av förmånskostnaderna för läkemedlet ersätts. Ersättning för kostnader från och
med juli 2019 till och med november 2019 utbetalas i december, totalt 3269 tkr för
vårdcentralerna.

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

Patientgruppen identifieras via diagnoser i VEGA och kostnader för läkemedlen hämtas från
Digitalis.
Mer information på terapigrupp Diabetes hemsida
Kontakt vid frågor:
Elfar Hrafn Arnason, koncernstab hälso- och sjukvård
elfar.arnason@vgregion.se
Tel: 0700 - 82 31 54
Aktuellt om Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård
Här följer information om utbetalning av ersättning för 2019, vårdsamordnare 2020,
utbildning av vårdsamordnare och utvecklingsdag våren 2020.
Utbetalning av ersättning för 2019
Ersättning till vårdcentraler som uppfyllt kraven för funktionen har utbetalats i november.
Detta gäller de som gett svar på uppföljning senast under oktober. Övriga kommer att få
ersättning i december månad.
Vårdsamordnare 2020
I Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler i VGR, finns beskrivning av vårdsamordnare under
avsnitt 2.2.5. Fast vårdkontakt och vårdsamordnare ska erbjudas för att ge hög tillgänglighet
och kontinuitet i vårdkontakterna. Några patientgrupper beaktas särskilt. I den gruppen finns
personer med depression, ångestsyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att extra ersättning ska betalas ut under 2020. Mer
information kommer i början av nästa år.
Utbildning av vårdsamordnare
Nästa utbildning för vårdsamordnare, 7,5 hp, planeras ske hösten 2020. För vårdcentraler där
ordinarie vårdsamordnare slutat, kan funktionen ändå behöva upprätthållas. Därför anordnas
en introduktion i avvaktan på nästa utbildning. Introduktionen är den 30 januari 2020, i
Göteborg. Anmälan sker via länk: Introduktion vårdsamordnare
Utvecklingsdag våren 2020
Nästa utvecklingsdag för samtliga vårdsamordnare är den 31 mars 2020. Dessutom planeras
metodstöd och metoddagar under våren 2020. Information kommer att sändas ut till
vårdsamordnarna, och kommer också att finnas på hemsidan:
www.vgregion.se/vardsamordnare-psykisk-ohalsa
Kontakt vid frågor
Om utbildning och metoddagar:
rs.koncernkontoret.vardsamordnare@vgregion.se
Övrigt:
Christina Möller
christina.moller@vgregion.se

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

Differens i information på hemsidor och KIV (1177), telefontider och öppettider
Koncernkontoret har noterat att det finns en differens för många enheter gällande information
om telefontider och öppettider på hemsidor och det som finns registrerat i KIV (1177). Vi ber
er se över informationen så det inte är olika uppgifter.
Krav och Kvalitetsbok 2020:
2.4.2 Öppethållande:
"Vårdcentralen ska ha mottagningsverksamhet minst 45 timmar per vecka, alla vardagar
under året för såväl akuta som planerade insatser. Vårdcentralen har även ansvar för att
vårdsökande har tillgång till primärvård utöver det egna öppethållandet genom kvälls- och
helgöppna mottagningar. Vårdcentralen har ett patientansvar dygnet runt.
Vårdcentralen ska vara tillgänglig per telefon för tidbokning, rådgivning, bedömning och
prioritering av vårdbehov samt kunna ta emot akuta besök, under hela öppethållandet."
Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

Kostnadsfri introduktionsutbildning för arbetet med barn och ungas psykiska
hälsa
Under denna utbildning kommer vi att gå igenom hur man bedömer psykisk ohälsa hos barn
och unga:
Vad är en sjukdom och vad är naturliga reaktioner och beteenden? Vilka är de vanligaste
psykiska sjukdomarna som börjar i unga år och vilka är vanligast vid vilka åldrar? Hur tar
man en bra anamnes med hela familjen i rummet och hur värderar man både barnet,
ungdomens och de vuxnas beskrivning av mående och funktionalitet? Hur gör man
suicidriskbedömningar på bra sätt och vilken information är viktig att ge redan vid första
mötet?
Inbjudan med mer information och kontaktuppgifter
När: 11 – 12 mars
Plats: Stationshuset, VGR konferens
Anmälan via Regionkalendern

Utbildning TBE, mässling och vaccin
Terapigrupp Vaccin och Smittskydd Västra Götaland bjuder in läkare och sjuksköterskor i
Västra Götalandsregionen till en eftermiddag om TBE, mässling och vaccin.

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

Dagen äger rum 28 februari i Göteborg.
Mer information, inbjudan och anmälan i Regionkalendern
Kontakt vid frågor:
Ulrica Sand-Höglund, ordförande terapigrupp Vaccin
ulrica.sand-hoglund@vgregion.se

Strama VG hittar in i PrimärvårdsKvalitet
Strama VG avser att fördjupa arbetet med PrimärvårdsKvalitet nästa år, då de ser
indikatorerna som en tillgång och ett bra mätverktyg i att förbättra följsamheten till
behandlingsriktlinjerna. För att stötta primärvården
i detta arbete kommer de att starta utbildningar i
praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet.
I en ny artikel kan du läsa mer om satsningen.
PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget
kvalitetssystem med syfte att stödja
förbättringsarbete och uppföljning genom analys,
reflektion och lärande. PrimärvårdsKvalitet består
av nationella kvalitetsindikatorer.
På www.vgregion.se/primarvardskvalitet kan du lära dig mer om PrimärvårdsKvalitet och få
hjälp med att sprida kunskapen inom din verksamhet. Här finns introduktionsmaterial, frågor
och svar, kontaktuppgifter, med mera.

KPH bjuder in till utbildningar kring psykisk hälsa
Västra Götalandsregionens Kunskapscenter för psykisk hälsa (KPH) bjuder in till följande
utbildningar:
•

Suicidprevention i praktik - Att möta den som inte orkar leva, 18 december.
Målgrupp: Yrkesverksamma som möter patienter med psykisk ohälsa inom primärvård
och psykiatrisk specialistvård för barn, unga och vuxna.

•

Utvecklingspsykologi och utvecklingspatologi (7,5 hp), start 16 januari.
Sista anmälningsdag 16 december.
Att möta små barn i vården – med utgångspunkt i utvecklingspsykologi och
utvecklingspsykopatologi, 7.5 hp för sjuksköterskor. Målgrupp: Utbildningen vänder
sig till BVC-personal i Västra Götalandsregionen.

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

•

Välkomna 6 februari 2020 till Dialogseminarium med Socialstyrelsen uppföljning av nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom.
Vi sätter strålkastarljuset på implementeringen av riktlinjerna i Västra
Götalandsregionen (VGR)

•

Cool Kids, 26-27 februari
Tvådagars utbildning i familjeprogrammet Cool Kids. Cool Kids, ett evidensbaserat
behandlingsprogram för barn med ångest.

Mer information på Vårdgivarwebben om utbildningarna och länk till kontaktuppgifter och
anmälan

God jul och gott nytt år!
Nu gör vi uppehåll över jul och nyår med
Vårdgivarnytt, och återkommer 9
januari.
Enhet primärvård önskar alla en god
jul och ett gott nytt år!

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

