Vårdgivarnytt – Fysioterapi
Nr 1. 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare inom LOF

Inledning
Vårdgivarnytt - Fysioterapi är namnet på Västra
Götalandsregionen nyhetsbrev till dig som har ett
samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi. Vårdgivarnytt förmedlar nyheter och annan
information som är relevant för dig som vårdgivare i Västra
Götalandsregionen. Vår ambition är att Vårdgivarnytt ska
utkomma två gånger per termin. Du är välkommen att höra
av dig med synpunkter på innehållet. Kontaktuppgifter
hittar du sist i nyhetsbrevet.
Ny hemsida gällande omställningen och framtidens vårdinformationsmiljö
Ett spännande skifte är på gång. På Vårdskiftet kan du läsa om hur vi förändrar och utvecklar hälsooch sjukvården i Västra Götalandsregionen de närmaste åren. På webbplatsen finns information för dig
som vill följa arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö och omställningen av hälso- och
sjukvården.
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/
Nytt högkostnadsskydds tak
1 juni 2019 kommer högkostnadsskyddets tak att höjas för öppen hälso- och sjukvård, nytt tak
kommer att vara 1 150 kronor. Höjningen beslutades på Regionfullmäktige 2019-01-29.
Ändringen kommer framgå i Patientavgiftshandboken, www.vgregion.se/patientavgifter
Viktig information kring hantering av högkostnadsskyddet och manuella frikort hittar ni under
följande länk:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/hogkostnadsskyddoch-frikort/
Kontakt vid frågor:
Margareta Axelsson
margareta.f.axelson@vgregion.se
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Förtydligande av arvodeskategori B för privata vårdgivare
Vi får många frågor angående arvodeskategori B och vad som gäller. Av denna anledning finner ni
bifogat dokument där vi förtydligar villkoren.
Har ni frågor kring detta är ni välkomna att maila in dessa till privatavardgivare@vgregion.se

Förlängning av engagemang i KIV
Många vårdgivare har fått ett automatiskt mail angående att deras engagemang i KIV håller på att löpa
ut och att deras behörigheter utfärdade av VGR kommer att avslutas om engagemanget inte förlängs.
Detta är ett automatiskt mail som skickas ut när engagemang/anställning i KIV är på väg att löpa ut,
vårdgivarna behöver inte göra något utan dessa kommer att förlängas av VGR.
Levnadsvanor – på liv och död! 18 oktober 2019
Save the date: 18 oktober 2019! Då upprepar vi förra årets succé med inspirationsdagen om hälsa och
levnadsvanor vid psykisk ohälsa, Levnadsvanor - på liv och död!
Dagen ger en introduktion av forskning och studier och hur man praktiskt arbetar med kost/nutrion,
tobaksprevention/KOL och fysisk aktivitet för att skapa inspiration att jobba vidare på hemmaplan.
Under dagen får vi lyssna på ledande företrädare för livsstilsfrågor och somatisk hälsa i Västra
Götalandsregionen (VGR). Dagen är uppbyggd i fyra parallella inspirationsspår i ett förmiddags- och
ett eftermiddagsblock där du väljer en på förmiddagen och en på eftermiddagen beroende på vad du är
intresserad av att delta i. Dagen är riktad till alla som i sitt arbete inom primärvård, somatisk
specialistvård eller specialistpsykiatrin möter patienter med psykisk ohälsa. Målgrupp är även
tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med folkhälsofrågor. Medverkar gör bland annat
professor och överläkare Mai-Lis Hellenius från Karolinska Institutet med en inspirationsföreläsning
om levnadsvanor och somatisk hälsa.
För anställda inom Västra Götalandsregionen bekostas dagen med statsbidrag. Sen avbokning och
uteblivande faktureras med 850 kronor. För deltagare med anställning utanför VGR är kostnaden 850
kronor.
Välkommen till en inspirerande dag på Campus Nya Varvet i Göteborg!
Kontakt vid frågor: Pethra Zollfrank, regionutvecklare Kunskapsstöd för psykisk hälsa
pethra.zollfrank@vgregion.se
Seminarium: God och nära vård - en primärvårdsreform
Save the date: 11 juni 2019, Göteborg. Då besöker Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad
utveckling för god och nära vård (S2017:01), oss i Västra Götalandsregionen.
Anna Nergårdh kommer att berätta mer om arbetet med God och nära vård – En primärvårdsreform
(SOU 2018:39). För mer information om utredningen se http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
Det blir också en paneldiskussion kring utredningen och arbetet i Västra Götaland.
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Mer information kommer att publiceras senare här i Vårdgivarnytt, liksom länk till anmälan och
program.
"Inbjudan/save the date"
Kontakt vid frågor:
Tobias Nilsson
tobias.nilsson@vgregion.se

Vi välkomnar nya vårdgivare
Pia Widerberg, Göteborg
Christian Ernest, Göteborg
Dan Lundström, Borås
Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Det är viktigt att din e-postadress är personlig så att vi kan få kontakt direkt med dig. Adresser med
info@mottagningsnamn fungerar inte bra när vi vill nå dig. På webbplatsen för privata vårdgivare
hittar du blankett för ändring av kontaktuppgifter. Där finns också mycket annan bra information.
Vårdgivarwebben - LOF
Känner du någon som har samverkansavtal enligt LOF, men inte fått detta Vårdgivarnytt Fysioterapi? Vi har inte mailadresser till alla. Kontakta oss, så ordnar vi så de kommer med på
sändlistan.

Har du frågor? Kontakta oss enligt nedan

privatavardgivare@vgregion.se

Verksamhetsfrågor

ekonomi.privera@vgregion.se

Ekonomi
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Webbplats
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