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Vårdvalssystem stängda under serverbyte 25–26 mars
Mellan måndag 25 mars kl. 22:00 och tisdag 26 mars kl. 08:00 kommer VGR IT att byta ut
sin server där bland annat vårdvalen finns.
Detta medför att systemen för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab inte är tillgängliga
under den tiden. Exempelvis går det inte att söka efter var en patient är listad eller göra
vårdval under tiden serverbytet pågår.
Vid eventuella problem, kontakta vgrit.vardval@vgregion.se.
Vid övriga frågor, kontakta ekonomi.vardval@vgregion.se.

Registrering av KBT-behandling via internet
Detta är ett förtydligande gällande registrering av KBT-behandling som utförs via internet, så
kallad iKBT.
Det finns sedan år 2015 en etablerad registreringsrutin för att beskriva internetbehandling
inom primärvården som säger att det ska rapporteras in med kontakttyp B ”Brevkontakt” och
kombinationen av KVÅ-koderna DU011 ”Systematisk psykologisk behandling, kognitivterapeutisk” samt ZV044 ”Behandling administrerad via internet”.
För att det ska bli rätt gällande täckningsgraden måste kontakttyp BR ”Skriftlig distanskontakt
som ersätter besök” väljas istället för kontakttyp B ”Brevkontakt” samt att även KVÅ-koden
ZV051 ”Telemedicin” måste rapporteras in.”
Korrekt registrering blir som följer:
•
•
•
•

Kontakttyp BR ”Skriftlig distanskontakt som ersätter besök”
KVÅ-kod DU011 ”Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-terapeutisk”
KVÅ-kod ZV044 ”Behandling administrerad via internet”
KVÅ-kod ZV051 ”Telemedicin”

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

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl, enhetschef Regional vårdanalys
nina.bonnedahl@vgregion.se

Påminnelse: Ny remissadress till Hud- och könssjukvård på SU
Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på SU skickas till
Remissportalen.
Adress till Remissportalen:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Detta gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.
Vid efterfrågan om remissvar vänd er direkt till Hud- och könssjukvård.
Om Remissportalen:
Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till
elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem
som möjliggör spårbarheten i varje enskilt remissärende. Till Remissportalen skickas endast
remisser och av oss begärda kompletteringar. Remissportalen hanterar remisser för samtliga
mottagningar och avdelningar som finns listade på nedan länk:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/
Kontakt vid frågor:
Johanna Vilhelmsson, enhetschef Remissportalen
031 - 343 26 22
Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkt 3
031-343 38 11

Utbildning: Klinisk försäkringsmedicin
Enligt Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska personalen ha
grundläggande kompetens i försäkringsmedicin. Utbildningarna nedan vänder sig till läkare
och icke sjukskrivande personal.
Vårens utbildningar i klinisk försäkringsmedicin:
Klinisk försäkringsmedicin (webbutbildning)
Utbildningens första del består av tre grundmoduler som tillsammans utgör en allmän

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

kunskapsplattform för klinisk försäkringsmedicin. Dessa rekommenderas för alla specialiteter
och även andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
Länk till webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin
Klinisk försäkringsmedicin för legitimerade läkare och AT-läkare steg 1
Utbildning för läkare som saknar tillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin. Kursen är
obligatorisk för AT-läkare.
Länk till anmälan dag 1
Länk till anmälan dag 2
Klinisk försäkringsmedicin steg 2 – för ST-läkare och specialistläkare
Fördjupning som kräver förkunskap Klinisk försäkringsmedicin steg 1 eller motsvarande.
Kursintyg för delmål b4 utfärdas.
Länk till anmälan
Utbildning för rehabiliteringskoordinator (webbutbildning)
Denna webbaserade grundutbildning riktar sig till rehabkoordinator och verksamhetschef.
Utbildningen går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och
samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
Länk till webbutbildning för rehabiliteringskoordinatorer
Kontakt vid frågor:
Catarina Bremström, medicinsk rådgivare, Koncernkontoret
catarina.bremstrom@vgregion.se

Utbildningsdag för KomHit kommunikationsvägledare
Nu erbjuds två olika kurstillfällen som ger kunskap om hur du som vårdpersonal kan
underlätta kommunikationen med patienter som har en kommunikativ sårbarhet av något slag,
exempelvis funktionsvariation eller ett förstaspråk som inte är svenska.
Kursdeltagarna får med sig en modell för att kunna införa kommunikationsstöden i sin
verksamhet.
I KomHIT- modellen ingår kunskap om betydelsen av kommunikation och kommunikativa
rättigheter, kommunikationsstödjande åtgärder, metodik kring att tillverka bildstöd för
information och kommunikation samt planering av införandet av modellen i den egna
verksamheten.

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

Datum för kurstillfällena är 10 maj eller 14 maj. Sista anmälningsdag för bägge kurstillfällena
är 12 april.
Inbjudan med mer information och länk till anmälan
Kontakt vid frågor:
Dart, www.dart-gbg.org/kontakta_oss/
eller
Lina Gustin
lina.gustin@vgregion.se

Informationsträffar om förändringar – för alla kunder till Laboratoriemedicin SU
I slutet på april sker förändringar inom Laboratoriemedicin, som berör alla kunder som
beställer prover eller tittar på analysresultat från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Under mars och april bjuder laboratorierna in till informationsträffar där de berättar mer om
detta och hur det påverkar dig i ditt arbete.
Läs mer om informationsträffarna på SU:s webbplats

18 oktober: Levnadsvanor - på liv och död!
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.
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

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

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

