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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Information från Smittskydd Västra Götaland med anledning av mässlingfall
Ett fall av mässling hos ett ovaccinerat barn som rest utomlands har konstaterats i Borås.
Utredning och smittspårning pågår med berörda enheter.
Läs mer om mässling i bifogade informationsbladet Information till vårdpersonal 20180502.
Kontakt vid frågor:
smittskydd@vgregion.se

Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård breddinförs under 2019
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 17 april att funktionen vårdsamordnare psykisk
ohälsa ska breddinföras under 2019 och finnas på alla vårdcentraler i Västra
Götalandsregionen. Idag har cirka 110 vårdcentraler vårdsamordnare. Arbetet med
breddinförande sker i projektform, och från 2020 planeras frågan att regleras via Krav-och
kvalitetsboken.
Vårdsamordnaren tar snabbt kontakter med patienter som har depression, ångestsyndrom och
stressrelaterad ohälsa. Därefter har vårdsamordnaren kontinuerlig kontakt och följer
patientens symtom, ger stöd och har kontinuerlig kontakt. Se vidare:
www.vgregion.se/vardsamordnare-psykisk-ohalsa
Som vårdcentral får ni stöd i införandet av funktionen vårdsamordnare. En del i stödet är en
utbildning för vårdsamordnare om 7,5 hp, och som ges av Göteborgs Universitet.
Vårdcentralchefen deltar den första dagen i utbildningen. Ny utbildning startas i september
2018. Ni som vill anmäla er till utbildningen eller ha mer information kan kontakta Christina
Ramnfors, christina.ramnfors@vgregion.se. Antalet utbildningsplatser är begränsat. Det är
”först till kvarn” som gäller!

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

Kontakt vid frågor:
Frågor gällande utbildning för vårdsamordnare:
Christina Ramnfors
christina.ramnfors@vgregion.se
Frågor gällande breddinförande:
Karin Overgaard
karin.overgaard@vgregion.se

Påminnelse: Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
Från och med 2018-05-03 ska remisser till följande mottagningar och enheter skickas till
Remissportalen:
•
•
•
•

Njurmedicin
Handkirurgi
Transplantation
Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE)

Detta gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.
Adress till Remissportalen:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till
elektroniska dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem
som möjliggör spårbarhet i varje enskilt remissärende. Till Remissportalen skickas endast
remisser och begärda kompletteringar. Remissportalen hanterar remisser för samtliga
mottagningar och avdelningar som finns listade på denna länk:
https://www.sahlgrenska.se/malgrupp/vardgivare/remissportalen/
Vid frågor kontakta Johanna Vilhelmsson, enhetschef Remissportalen,
telefon 031 - 343 26 22, eller Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkten,
telefon 031-343 38 11

Retroaktiv ersättning Externa mellanliggande provtagningar och Samordnad
individuell plan (SIP) för februari
Till följd av fel i utbetalningen i april gällande genomförda Externa mellanliggande
provtagningar samt Samordnad individuell plan (SIP) i februari kommer retroaktiv ersättning
för dessa att utbetalas i samband med ordinarie utbetalning i maj.
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Både den retroaktiva ersättningen och den ordinarie ersättningen kommer att återfinnas under
Tillfällig utbetalning/avdrag i utbetalningsunderlaget.
Kontakt vid frågor:
Pavel Basiouk
pavel.basiouk@vgregion.se

Möjlighet att ladda upp nya A-filer för att justera ersättningen för Externa
mellanliggande provtagningar och Samordnad individuell plan (SIP)
Ersättning externa mellanliggande provtagningar:
Till följd av tillämpningsanvisningen gällande externa mellanliggande provtagningar som
gick ut i förra vårdgivarnytt (2018-04-19) ges nu möjlighet att justera detta. De enheter som
vill justera antalet externa mellanliggande provtagningar (UX410) i sin rapportering kan ladda
upp nya A-filer för kontakter under perioden januari till maj.
Leverans ska ske i samband med ordinarie filleverans, dock senast i samband med leveransen
i augusti.
Särskild ersättning för Samordnad individuell plan (SIP):
De enheter som hittar fel i sin rapportering gällande SIP kan justera antalet upprättande av
samordnad individuell plan (AU124). Detta görs genom att ladda upp nya A-filer för
kontakter under perioden januari till maj.
Leverans ska ske i samband med ordinarie filleverans, dock senast i samband med leveransen
i augusti.
För att undvika felaktig ersättning är det viktigt att tänka på följande delar vid leverans
av fler månader än normalt:
•
•
•
•

Endast hela månader får laddas upp och måste innehålla alla kontakter för månaden.
Flera filer går att ladda upp.
Om flera filer laddas upp får inte perioderna i filerna överlappa varandra.
Varningsmeddelande till följd av annan period än förväntat kommer att komma vid
uppladdningen.

Justering av ersättningen till följd av ovan kommer att göras under hösten.
Kontakt vid frågor:
Frågor om uppladdning
Nicklas Åkerman
nicklas.akerman@vgregion.se

Övriga frågor
Pavel Basiouk
pavel.basiouk@vgregion.se

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

Fler intyg till Försäkringskassan digitaliseras efter sommaren
Från 2011 gick vårdcentralerna och sjukhusen över till att skicka läkarintygen elektroniskt till
Försäkringskassan. Samtidigt öppnades en digital kommunikationsväg mellan vården och
Försäkringskassan om ytterligare information behövdes i samband med sjukskrivning. Västra
Götalandsregionen och Försäkringskassan har i överenskommelse bestämt att det alltid är
denna kommunikationsväg som ska användas när det gäller kompletterande information till
läkarintyg.
En fortlöpande utveckling har skett efter 2011. Då intygen började skickas via den nationella
intygstjänsten blev det möjligt för patienten själv att hämta intygen via Mina vårdkontakter,
enheterna kunde börja göra uttag av sjukskrivningsstatistik och rehabstöd och
försäkringsmedicinskt beslutsstöd integrerades i intygsmodulen.
Detta händer i september 2018:
Fyra nya intyg till Försäkringskassan skickas elektroniskt:
•
•
•
•

Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 (kommer att ersätta FK7263)
Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800w
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, FK7802

För primärvården kommer intygen att tillhandahållas via AsynjaVisph och Ineras Webcert.
Införande kommer att ske i vecka 37.
För privata vårdcentraler som inte har journalsystemet AsynjaVisph finns möjlighet att via
www.inera.se använda Ineras intygsmodul Webcert. Där finns redan nu de fyra intygen i
digital form. Processledarna i primärvården har uppdraget att stödja alla vårdcentraler vid
introduktion av nya intygsmoduler.
För sjukhus- och mödravården kommer intygen att tillhandahållas via Melior och Obstetrix
och Cerners Intygsmodul. Införande kommer ske i vecka 36.
Verksamhetspåverkan:
•
•
•

•
•

Fyra nya intyg kommer att skickas elektroniskt. Ett av dessa skickas idag elektroniskt
medan övriga tre skrivs på papper.
Innehållen i intygen har förändrats något. Hjälptexter finns för att underlätta ifyllande.
Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 kommer att ersätta FK7263. Detta innebär att det
efter det att FK7804 är infört inte kommer att vara möjligt att kopiera/förlänga
Läkarintyg skrivna i FK7263.
Ärendekommunikation för de läkarintyg som skrivits i version FK7263 kommer att
hanteras enligt befintlig rutin. Detta kommer att vara aktuellt i cirka tre månader.
Läkarintyg FK7263 som utfärdas innan driftsättningsdatum måste vara skickade till
Försäkringskassan innan driftsättning av FK7804.

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

Verksamhetsstöd
Som stöd vid införande av de fyra nya elektroniska intygen och ny funktionalitet finns lokala
systemförvaltare för de två olika tekniska lösningarna och processledare för respektive
förvaltning. Processledarna utgör ett stöd i sjukskrivningsprocessen.
Kontaktpersoner:
Maria Svensson, huvudprojektledare
maria.ei.svensson@vgregion.se

Gunnar Wärnfeldt, IT-projektledare
gunnar.warnfeldt@vgregion.se

Mats Swanberg,
Koncernkontoret hälso- och sjukvårdsstaben
mats.swanberg@vgregion.se

Ny regional KVÅ-kod: UX252 - Vaccin: rotavirus
Se bilagan Beslut ny regional KVÅ-kod UX252 Vaccin rotavirus.
Dokumentet finns även publicerat på Vårdgivarwebben:
http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardadministration/Vardinformatik/klassifikationer-inom-halso--ochsjukvard3/klassifikation-av-vardatgard-kva/

Ny regional KVÅ-kod: UX260 - Hembesök vid 8 månaders ålder
Se bilagan Beslut ny regional KVÅ-kod UX260 Hembesök vid 8 månaders ålder.
Dokumentet finns även publicerat på Vårdgivarwebben:
http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardadministration/Vardinformatik/klassifikationer-inom-halso--ochsjukvard3/klassifikation-av-vardatgard-kva/

Inbjudan: Regional utvecklingsdag – tema suicidalitet
Primärvård och specialistpsykiatri är viktiga arenor för att förebygga suicid och suicidförsök.
Vad vi gör måste grundas i vad vi vet om varför människor dör i suicid. Kunskapsstöd för
psykisk hälsa (KPH) och RUP:s processteam suicidalitet (f d kunskapsnod) bjuder in till en
heldagskonferens i Göteborg som belyser och ger vägledning vid suicidproblematik.

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

Temadagen riktar sig till dig som arbetar patientnära och kommer i kontakt med suicidnära
personer eller arbetar som chef, telefonrådgivare, vårdsamordnare eller
verksamhetsutvecklare inom regionen.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Regional utvecklingsdag Tema
Suicidalitet 2018-05-30.
Sista anmälningsdag är 18 maj.
Kontakt vid frågor:
Mia Harty
mia.harty@vgregion.se

Påminnelse: Konferens - Digitalisering i praktiken inom vård och omsorg
GITS i samverkan med Fyrbodals hälsoakademi och Interreg-projektet eTeam för
välfärdsteknologi, bjuder in till en erfarenhetsdag i temat digitalisering i praktiken inom vård
och omsorg. Denna gång kommer fokus ligga inom samordnad vård och omsorgsplanering.
Konferensen äger rum i Trollhättan den 30 maj. Sista anmälningsdag är 25 maj.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Konferens Digitalisering i praktiken.
Kontakt vid frågor:
Linn Wallér
linn.waller@vgregion.se

Platser kvar till utbildningar i MET och ÅP
Som ett led i arbetet med Regionuppdrag missbruk och beroende anordnar KPH
(Kunskapsstöd för psykisk hälsa) utbildningar inom MI (Motiverande intervju), MET
(Motivational Enhancement Therapy) och ÅP (Återfallsprevention). MI, MET och ÅP
rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Kurserna ges som uppdragsutbildning vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet
och är kostnadsfria. Utbildningen bekostas av centrala medel. De vänder sig till all vård- och
behandlingspersonal inom Vårdval Vårdcentral och specialistpsykiatrin.

Det finns fortfarande platser kvar till höstens utbildningar inom MET och ÅP. Mer
information finns via anmälningslänkarna här nedan.
Sprid gärna denna information och inbjudan!

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

MET
•
•

29 augusti: Anmälningslänk
30 augusti: Anmälningslänk

•
•

18 september: Anmälningslänk
16 oktober: Anmälningslänk

ÅP

Kontakt vid frågor:
Eva Hallberg
eva.k.hallberg@vgregion.se

Vårdhygien uppmärksammar Handhygienens dag 5 maj
Den 5 maj är det Handhygienens dag, utlyst av Världshälsoorganisationen, WHO.
God handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom
vård och omsorg. God handhygien är också av mycket stor betydelse för att motverka
antibiotikaresistens.
Folkhälsomyndighetens webbplats Rena händer räddar liv
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/) är tänkt att hjälpa
dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.
Du hittar även affischer och broschyrer som du gärna får ladda ner, använda och sprida.
Kontakt vid frågor:
Susanne Johansson
susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

Fysisk aktivitet på recept ger effekt visar ny rapport
Fysisk aktivitet på recept är ett effektivt sätt att få patienter som inte är tillräckligt fysiskt
aktiva att börja röra på sig. Det visar den första systematiska översikten av forskningen om
den svenska modellen FaR, Fysisk aktivitet på recept, som utförts av HTA-centrum på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
2001 infördes den svenska modellen FaR, Fysisk aktivitet på recept. Genom FaR får patienten
en individuell bedömning och hjälp att hitta en lämplig fysisk aktivitet. I samarbete med
enheter utanför sjukvården kan patienten sedan få träning och systematisk uppföljning.

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

HTA-analysen är den första systematiska översikten som genomförts av den svenska FaRmodellen. Analysen omfattade nio studier, varav sju var randomiserade, kontrollerade studier.
Läs mer om rapporten på Sahlgrenskas webbplats
Länk till hela rapporten

Vårdcentralens patienter ger kunskap som kan spara liv
Går det att skönja ett mönster hos de primärvårdspatienter som senare diagnostiseras med
cancer? Frågan blev avstampet i Marcela Ewings avhandlingsarbete. Nu presenterar hon ett
enkelt instrument för riskvärdering som kan spara liv.
Marcela Ewing är specialist i allmänmedicin och onkologi och arbetar som medicinsk
rådgivare och regional processägare för tidig upptäckt av cancer vid RCC Väst.
Läs mer på Regionala cancercentrums webbplats:
Ta del av riskvärderingsinstrumentet
Kontakt vid frågor:
Marcela Ewing
marcela.ewing@rccvast.se

Aktuell cancerforskning i västra sjukvårdsregionen
Nu finns en ny sammanställning av aktuella projekt inom cancerforskning i västra
sjukvårdsregionen som tagits fram vid Regionalt cancercentrum väst. Rapporten för 2017
visar en tydlig ökning av antalet forskningsprojekt samt att många projekt som tidigare var i
uppstartsfas nu har etablerats.
Läs mer på Regionala cancercentrums webbplats:
https://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2018/april/2018-04-09-aktuellcancerforskning-i-vastra-sjukvardsregionen/
Kontakt vid frågor:
Caroline Olsson
caroline.olsson@rccvast.se

Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss
Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för funktionella besvär efter cancer i
bäckenet tar fram en vägledning med konkreta stöd för handläggning av symtom och besvär
som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet.

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

Dokumentet vägleder i hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som
patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. Denna
vägledning finns nu ute på remiss.
Remissversionen av vägledningen är öppen för remissynpunkter som skickas
till info@cancercentrum.se senast den 11 maj.
Läs mer på Regionala cancercentrums webbplats:
Vägledning för bäckenrehabilitering
Kontakt vid frågor:
Maria Hellbom
maria.hellbom@sll.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

