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Vårdgivarnytt– LOU/IOP
S

Nr 3, juni 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är
vårdgivare inom LOU och IOP

Vårdgivarnytt – LOU/IOP är Västra Götalandsregionens nyhetsbrev till företag som har ett LOU- avtal1
eller ett idéburet offentligt partnerskap2 med Västra Götalandsregionen.
Vårdgivarnytt utkommer några gånger per termin. Du är varmt välkommen att komma med
synpunkter på innehållet. Hör då av dig till: malin.wiklund@vgregion.se
Vid frågor som rör ditt företags avtal med Västra Götalandsregionen ber vi dig att kontakta din
avtalsansvariga på Koncernkontoret vars kontaktuppgifter du finner i avtalet.
Vi vill uppmuntra till att gå in på Vårdgivarwebben, där det finns information som du kan ha nytta av:
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

Påminnelse: Ny remissadress till Hud- och könssjukvård på SU
Ett av SU:s verksamhetsområden - Hud- och könssjukvård – har sedan slutet av mars ny remissadress
(gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde). Tyvärr skickas många remisser
fortfarande fel vilket innebär en fördröjning i hanteringen.
Den nya adressen är:
Hud- och könssjukvård
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Vid efterfrågan om remissvar vänd er direkt till Hud- och könssjukvård.

1

Lagen om offentlig upphandling http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145
2
http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/

Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

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 SU begärda kompletteringar. Remissportalen
hanterar remisser för samtliga mottagningar och avdelningar som finns listade på denna sida:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/
Kontakt vid frågor:
Angelica Erixon, enhetschef Remissportalen
Telefon: 031 - 343 26 23
Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkt 3
Telefon: 031 - 343 38 11

Förändringar i regelverket för sjukresor från 1 juni
Regionfullmäktige beslutade 9 april om diverse förändringar i regelverket för sjukresor.
Förändringarna gäller från 1 juni och då kommer också ny sjukresehandbok att publiceras på
Vårdgivarwebben. Förändringarna rör områdena egenavgifter, tillstånd/intyg, följeslagare, avgift
sjukresetaxi, högkostnadsskydd, ambulanstransport.
Utförlig beskrivning finns i dokumentet Information om förändrat regelverk sjukresor.
Kontakt vid frågor:
sjukresor@vgregion.se
Nytt patientavgiftsanslag från 1 juni
Patientavgiftsanslag som gäller från 1 juni finns nu att ladda ner.
Anslaget innehåller två förändringar:
• Patientavgift på 150 kronor ska tas ut för ambulanstransport. Tidigare ingick avgiften i
sjukreseregelverket.
• Högkostnadsskyddets tak höjs till 1 150 kronor.
De nya anslagen kommer också att finnas i Patientavgiftshandboken.
Kontakt vid frågor:
Carin Svensk, Koncernstab hälso- och sjukvård
E-post: carin.svensk@vgregion.se
Margareta Axelsson, Koncernstab hälso- och sjukvård
E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se

Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

Katalog i Väst (KIV) blir KIV 3.0 under hösten 2019
Som ett led att effektivisera och höja säkerheten vid hantering av digitala identiteter och
behörigheter kommer nuvarande Katalog i Väst (KIV) att få en ny plattform och utseende under
hösten 2019. Vi har valt att kalla den KIV 3.0.
Arbetet med att implementera en ny och modernare plattform för att hantera digitala identiteter
och behörigheter pågår redan för fullt. Plattformen kommer att uppgradera eller ersätta flera
lösningar som finns inom detta område idag.
Bakgrunden är att VGR:s hantering av digitala identiteter och behörigheter har en stor
förbättringspotential och hanteringen kan göras enklare, säkrare och mer automatiserad.
Den nya plattformen kommer i ett första skede ersätta de funktioner som idag finns för Privata
Vårdgivare:
•
•
•
•

Hantera organisationsinformation (KIV)
Hantera manuella anställningar/engagemang (KIV)
Hantera Vårdmedarbetaruppdrag (Behörighetsbeställning/medarbetaruppdrag - BEH)
Delegering från verksamhetschef (Behörighetsbeställning/medarbetaruppdrag - BEH)

När väl plattformen är på plats kommer vi allt eftersom att införa ny och förbättrad funktionalitet,
exempelvis att beställa alla andra behörigheter som behövs för att samverkan med Västra Götalands
Regionen skall fungera enklare. Den nya behörighetsplattformen kommer även utgöra en av
grunderna för behörigheter i Framtidens Vårdinformationsmiljö (Vårdskiftet).
Planen är att:
•
•

Vecka 36–39: Genomföra utbildning av alla KIV /BEH administratörer genom Online träning
Vecka 41 (7/10): Start av nya KIV 3.0

Vi vill att ni förbereder er på att alla KIV /BEH administratörer kommer behöva genomgå en
utbildning under september.
Mer detaljer om KiV 3.0 kommer kontinuerligt framöver.
Kontakt vid frågor:
Per Rask, projektledare
E-post: per.rask@vgregion.se

Trevlig sommar önskar alla era avtalsansvariga

Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

