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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Fel vid utbetalning av sommartillägget till vårdcentraler
Vi har blivit uppmärksammande på ett fel i beräkningen gällande sommartillägget för besök
från annan vårdcentral. Detta har medfört felaktiga avdrag och tillägg.
Felet är nu rättat och rättning av ersättningen kommer att ske i samband med november
månads utbetalningstillfälle. Det specificeras under rubriken ”Tillfälliga utbetalningar och
avdrag” i utbetalningsunderlaget i vårdvalssystemet för Vårdval Vårdcentral.
Kontakt vid frågor:
Pavel Basiouk, ekonom, Ekonomi Vårdval
pavel.basiouk@vgregion.se

RMR vuxna med funktionsnedsättning - registrera hälsoundersökning
Från och med den 1 januari 2020 ersätts vårdgivare för uppföljning av vuxna med
funktionsnedsättning med 1500 kronor.
För att erhålla ersättningen ska en kombination av diagnoskod som beskriver patientens
tillstånd (Downs syndrom/medfödda ryggmärgsskador/psykisk utvecklingsstörning) och
någon av diagnoskoderna Z13.3, Z13.4, Z13.7 eller Z13.9 rapporteras in till VGR.
Följande gäller:
•
•
•
•

Besöket ska ha varit hos en läkare eller sjuksköterska.
Endast ett besök på en nio månaders period ersätts.
Ej digitala besök, det vill säga ej åtgärdskod ZV051.
Besök från definitiv period hanteras, det vill säga ersättningen för besök utförda i
januari ersätts i mars.

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

Kontakt vid frågor
Registreringsfrågor:
Nina Bonnedahl, enhetschef Regional vårdanalys
nina.bonnedahl@vgregion.se
Frågor om ekonomi:
ekonomi.vardval@vgregion.se

1177 Vårdguidens e-tjänster – inloggning med lösenord och SMS tas bort
Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster
bort för invånare. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den
aktuella inloggningsmetoden behöver nu tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av
invånares personuppgifter. Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att istället
använda e-legitimation, i nuläget BankID.
Inom kort finns information till invånare i följande kanaler:
•
•
•
•

Inloggningssidan för lösenord och SMS
Alla kontaktvägar till supporten
1177.se, UMO.se, Youmo.se, 1177 Vårdguiden på telefon
Stöd och behandling och andra tjänster som nås via inloggning i e-tjänsterna

Vad kan du som vårdpersonal göra?
Det är en mycket liten andel invånare som fortfarande loggar in med lösenord och SMS – i
augusti i år gjordes 0,4 procent av alla inloggningar med den metoden – och andelen minskar
stadigt. De invånare som loggar in med lösenord och SMS tillhör framför allt dessa grupper:
•
•
•

Ungdomar
Äldre personer
Personer med kognitiv funktionsnedsättning

Det är samtidigt personer i dessa grupper som kan ha svårt att skaffa en e-legitimation. Det är
alltså bra om du som vårdpersonal kan rikta särskild uppmärksamhet mot personer i dessa
grupper för att fånga upp de som i dag loggar in med lösenord och SMS.
Ombudsfunktion
I början av 2020 blir det dock möjligt för en legal ställföreträdare att agera ombud åt en annan
vuxen person. Då kan en närstående logga in och sedan agera ombud.
Läs utförligare information här
Kontakt vid frågor:
e-tjanster@1177.se
Tel: 0771-25 10 10

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

Vaccinationskampanj mot influensa
Årets vaccinationskampanj mot influensa startar den 19
november. Vaccin mot säsongsinfluensa används i första
hand för att skydda personer i riskgrupp mot svår influensa
och allvarliga komplikationer.
Vaccinationskampanjen har i år senarelagts två veckor på grund av ett sent beslut från WHO
om årets vaccinstammar. Men leverantören av Vaxigrip Tetra (Sanofi) meddelar nu att
vaccinet kommer att börja levereras ut till kunderna i mitten av vecka 44, och att det finns gott
om vaccin i relation till beställda doser. Från Sanofi bedömer man att tillgången till vaccin i
Sverige kommer att vara god den här säsongen.
Smittskyddet rekommenderar att vaccinationerna på särskilda boenden och till patienter som
kommer till sjukvården av annat skäl, påbörjas redan före den 19 november. Det är också
rimligt att påbörja vaccination av vårdpersonal.
En stor målgrupp är de över 65 år men uppmärksamma även gravida och de som tillhör en
medicinsk riskgrupp. Läs mer vem som bör vaccineras på denna sida.
Sedan förra året har Västra Götalandsregionen upphandlat det bredare, fyrvalenta
influensavaccinet Vaxigrip Tetra. Läs mer om vaccinet och om beställning av vaccin.
Observera att kanyler måste beställas separat. Kom ihåg att rensa ut gammalt vaccin.
Bildspel för vårdpersonal finns som vanligt på Smittskyddets webbplats. Titta gärna på det!
Informationsmaterial
•
•
•
•
•

I år har vi nya affischer. Beställ gärna via Adress- och distributionscentrum. Det går
också bra att mejla till adress.distributionscentrum@vgregion.se
Virussymbolen för influensaarbetet har uppdaterats, kontakta gärna
Kristina Nyström, telefon 010-441 24 12, om ni vill ha tillgång till den nya symbolen.
Eftersom det nya materialet har en annan QR-kod, bör gamla affischer plockas ned.
Det finns informationsblad om influensavaccination, översatt till flera språk. Dessa går
även att skriva ut från 1177.se.
Samlad information om influensavaccination finns på Smittskyddets webbsida.

Influensaövervakning - sentinelprovtagning
Folkhälsomyndigheten följer noggrant spridningen av influensa i landet. Ett enkelt näsprov
kan bidra till att övervaka sjukdomen. Alla mottagningar och enskilda läkare i öppenvården
som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att läsa mer och anmäla sig till
sentinelprovtagningen.
Kontakt vid frågor:
smittskydd@vgregion.se

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

Fortsatt uppdrag till AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås
AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra
Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och
sjukvårdsnämnden genomfört.
Uppdraget omfattar samtliga ätstörningsdiagnoser och ska bedrivas i öppenvård, dagsjukvård
och genom mobil vård. Uppdraget omfattar bedömning, utredning, diagnostik, behandling och
uppföljning och gäller patienter från 13 års ålder.
Förändringar jämfört med nuvarande avtal är bland annat förtydligande att uppdraget
inkluderar uppföljning av patient efter behandlingsavslut då patienten är frisk. Vårdgivaren
kommer också att erbjuda mobil vård och så kallad Peer Support. Peer Support innebär att
patienten utöver den behandlande personalen även får stöd av annan person med egen
erfarenhet av behandling för ätstörning.
Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och gäller i fyra år, med rätt för Västra
Götalandsregionen att förlänga avtalet vid ett eller flera tillfällen i ytterligare sammanlagt 48
månader.
Kontakt vid frågor:
Gunnel Sjöberg, regionutvecklare, Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälsooch sjukvård
gunnel.sjöberg@vgregion.se

Temadag: KBT på nätet för unga och vuxna - kvalitetsutveckling med SibeR
Registercentrum Västra Götaland bjuder in till denna temadag den 4 december i Göteborg.
Under dagen visar vi på utvecklingsmöjligheter och hur registret kan användas i vården med
tydligt ägarskap. Vi visar också de framsteg som gjorts i anslutna regioner med stöd av SibeR
och vill motivera till ökad täckningsgrad hos de idag anslutna regionerna och nya,
tillkommande regioner.
Inbjudan
Mer information, länk till anmälan och kontaktuppgifter i Regionkalendern

KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar
Regionalt processteam ADHD/AST har fått klartecken kring kursen KONTAKT. 30 personer
erbjuds möjlighet att delta i kursen den 5 - 6 december i Göteborg. Kursen är avgiftsfri för
VGR-anställd personal (faktura skickas dock vid uteblivande, icke genomförd kurs).
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Kursens syfte:
Tillgången på evidensbaserade interventioner för personer med autismspektrumtillstånd
(AST) är mycket begränsad. Social färdighetsträning i grupp är en av få metoder som har
implementerats och som har visat lovande effekt. Syftet med kursen är att deltagarna ska få
grundläggande, teoretiska och praktiska, kunskaper om social färdighetsträning i grupp för
barn och ungdomar med högfungerande AST enligt Frankfurt-modellen KONTAKT.
Behörighetskrav:
Kursen riktar sig till personal som har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med
AST. Grundläggande kunskaper om KBT och arbete i grupp är meriterande.
Mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan på Vårdgivarwebben

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

