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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom VG Primärvård

Justerat protokoll – Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral
Nu finns det justerade protokollet från Regionfullmäktige 2017-06-12 där det togs beslut om
revideringen av Krav- och kvalitetsbok 2018 för Vårdval Vårdcentral. Läs protokollet i
bifogat dokument Justerat protokoll - Revidering av Krav och kvalitetsbok för Vårdval
Vårdcentral.

Översyn av patientavgifter 2017
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-12/13 enligt förslag om patientavgifter 2017. I bifogat
dokument Översyn av patientavgifter 2017 finns beslut samt tillämpningsanvisningar, där det
framgår vilka patientavgifter/avgifter som berör primärvården. Förändringarna gäller från och
med 1 januari 2018.
Kontaktperson för frågor:
Margareta Axelson
margareta.f.axelson@vgregion.se

IGRA-test blir fortsatt kostnadsfritt vid hälsoundersökning av asylsökande m fl
även under 2017
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk Mikrobiologi har ändrat sina rutiner och
tillhandahåller inte längre provtagnings kit för IGRA testet.
De får fortsättningsvis beställas från Marknadsplatsen eller alternativ leverantör.
För att få utbetalt kostnaden för provtagningsrören skall ni under 2017 fakturera kostnaden
med bifogat underlag för till:
Fakturaadress externt:
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Best id 6080901
Fe 021
405 83 GÖTEBORG

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

I kund ska vara I-71102. Fakturorna ska även märkas ”Insatser ökande flyktingströmmar”
projektkod 82010, produktkod 90133.
Kontaktperson för frågor:
Lina Gustin
lina.gustin@vgregion.se

Elektroniska remisser till patologin
Under hösten införs elektroniska remisser till patologin på NU, SU och SÄS. Införandet av eremiss är en liten del av det långsiktiga arbete som pågår när det gäller digitalisering av såväl
patologin som sjukvården i stort. Förändringen är en anpassning till ett modernt digitalt
arbetssätt som gör remisshanteringen enklare och snabbare samtidigt som processen blir mer
patientsäker.
Läs mer om införandet på www.vgregion.se/patologiremiss
Här finns också ett bildspel för att underlätta kommunikationen till berörda medarbetare.
Frågor hänvisas till:
webbsidan www.vgregion.se/patologiremiss eller projektet på patos.vgr@vgregion.se

Information från Vårdhygien
Nu finns hygienkörkort och grundläggande vårdhygienutbildning tillgängligt för samtliga
vårdgivare inom VG Primärvård och Vårdval Rehab i Västra Götaland. Detta nås via
respektive vårdhygiens webbsida
Kontaktperson för frågor:
Osk Atladottir, osk.atladottir@vgregion.se
Med anledning av mässlingsutbrott i Europa finns en varningsskylt att beställa. Uppmaningen
är att sökande med utslag/prickar inte går in på mottagningen utan kontaktar vårdpersonal för
bedömning. Skylten kan beställas till självkostnadspris, ange samtidigt det telefonnummer
sökande ska använda, så det kommer med på skylten.
Beställning för verksamheter i offentlig drift sker till Västfastigheters skyltenhet via
webblord. Beställning för verksamheter i privat drift sker till Aspenäs Industrier AB, Marcus
Henriksson tel. 0734-09 25 95 eller mail marcus@aspenasindustrier.se

Succé för nya ”detektivmottagningar”
Det har nu gått ett år sen införandet av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen.
Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga

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

ospecifika symtom som kan bero på cancer – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan
stolarna. Av patienterna som utreddes under första året hade var sjätte cancer och över 80
procent fick en annan diagnos.
Läs mer om detektivmottagningarna här
För mer information läs på Regionalt Cancercentrum Väst webbsida
Kontaktperson för frågor:
Marcela Ewing
marcela.ewing@rccvast.se

Utbildningsdag inom allmänmedicin: diabetes, palliativ medicin och dermatologi
Hösten 2017 anordnas en utbildningsdag om diabetes, palliativ medicin och dermatologi.
Utbildningsdagen arrangeras av regionala företrädare för respektive specialitet tillsammans
med sektorsrådet för allmänmedicin. Målgruppen är läkare verksamma inom allmänmedicin.
Halva dagen kommer att ägnas åt diabetes (läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes, fotvård
och ny teknik) och palliativ vård (brytpunktssamtal, informationsmaterial, basal palliativ
vård). Resterande halvdag ägnas åt diagnostik och behandling av aktiniska keratoser och
hudtumörer utgående från den nya regionala medicinska riktlinjen ”Ansvarsfördelning mellan
dermatovenereologi och allmänmedicin”.
Utbildningsdagen ges vid flera tillfällen och på flera platser i regionen (Göteborg, Skövde,
Borås och Trollhättan). Oavsett vilken dag du deltar så är innehållet detsamma, dock kan
lokala variationer i tidsangivelser och ordningen i programmet förekomma.
För mer information och anmälan se länkar till Regionkalendern nedan:



Göteborg 12 oktober
Göteborg 18 oktober




Borås 17 november
Borås 7 december




Skövde 12 oktober
Skövde 8 november




Trollhättan 28 november
Trollhättan 6 december

Inbjudan Primärvårdsdag 7 september
Se bifogat dokument Inbjudan Primärvårdsdagen 2017 för mer information.

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

Föreläsningar om Sex och samlevnad för vuxna kvinnor (50+)
Under hösten kommer Kunskapscentrum för sexuell hälsa att anordna en föreläsningsserie
med fem föreläsningar som handlar om Sex och samlevnad för vuxna kvinnor. Målgruppen är
kvinnor över 50 år.
Föreläsningarna vänder sig till allmänheten, men givetvis är vårdpersonal välkomna att
anmäla sig. Bifogat finns framtagna affischer A3 affisch Kvinnor 50+2017 och A4 affisch
Kvinnor 50+ 2017 som ni gärna får sätta upp i era väntrum.
Kontaktperson för frågor:
Eva Rundberg
eva.rundberg@vgregion.se

Utbildningsdagar för allmänläkare om nya Standardiserade vårdförlopp
Med anledning av införandet av nya standardiserade vårdförlopp (SVF) under våren
2017 anordnar de större sjukhusen i regionen utbildningsdagar för allmänläkare.
Utbildningsdagarna innehåller information om ingången till de tio nya SVF som startats upp
under våren och ger tid till frågor och diskussion med förvaltningarnas specialister.
Dagarna ges vid olika tillfällen på flera orter i VGR och anmälan görs via Regionkalendern
Sjukhus

Utbildningstillfälle

Anmälan

Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

5 september

Anmäl dig direkt här

Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

13 september

Anmäl dig direkt här

Skaraborgs sjukhus Skövde

11 oktober

Anmäl dig direkt här

Regionalt informationsmaterial om SVF finns på Regionalt cancercentrum västs
webbsida: www.cancercentrum.se/vast/svf.
Kontaktperson för frågor:
Linda Tedenbrant
linda.tedenbrant@rccvast.se

Cancerpreventionsplan kompletteras med affisch
Cancerpreventionsplanen antogs under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra
Götalandsregionen och Regionstyrelsen i Region Halland. Den visar hur och varför
cancerprevention är en viktig del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i västra
sjukvårdsregionen och kan användas som ett stöd för insatser och prioriteringar i det lokala
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

folkhälsoarbetet. Planen kompletteras med en affisch som riktar sig till allmänheten och kan
sättas upp i väntrum och allmänna utrymmen.
Affischen kan beställas kostnadsfritt av verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen via
Adress- och distributionscentrum.
Länkar till beställningssida och Cancerpreventionsplanen finns här
Kontaktperson för frågor:
Shirin Bartholdsson
shirin.bartholdsson@rccvast.se

RMR-PTSD stimulansersättning under 2017
Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) för Post traumatiskt stressyndrom (PTSD)
innebär ett nytt och förtydligat uppdrag för vårdcentralerna att behandla avgränsad PTSD.
RMR-PTSD förordar behandling som innebär förlängd sessionstid och om behandlingen
utförs med tolk förlängs sessions- och behandlingstid ytterligare.
För att implementera RMR-PTSD under 2017 ges en riktad tidsbegränsad stimulansersättning
för specifik behandling gentemot posttraumatisk stressreaktion. Vårdcentralerna får 3000 kr
för varje prestation enligt KVÅ-kod UV121 och DU014.
Ersättningen utbetalas via en tillfällig utbetalning i det ordinarie ersättningssystemet.
Ytterligare information kommer om när utbetalningarna görs. Det kan handla om 2-3 gånger
för 2017. Innan ersättning kan betalas ut behöver namn och utbildningsbevis på behandlare på
Vårdcentralen skickas in till Koncernkontoret företrädesvis via mail till adressen nedan senast
20 augusti 2017.
Kontaktperson för frågor:
Lina Gustin
lina.gustin@vgregion.se

Sommarsidan 2017
Inför sommaren har Temagrupp Äldre, Kommun och sjukvård Samverkan i
Göteborgsområdet satt samman en lista med telefonnummer för att nå kommuner och
stadsdelar när det handlar om vård- och omsorgsplanering. Listan och ett
informationsmaterial är framtaget som ett stöd för att underlätta planering och samarbete
mellan vårdgivare under sommaren. Läs mer på följande länk: Sommarsidan-2017 inför vårdoch omsorgsplanering
Kontaktperson för frågor:
Lena Rudholm
lena.rudholm@vgregion.se

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

Trevlig sommar önskar enhet Primärvård!
Under sommaren kommer nyhetsbrevet att ha ett kort uppehåll, de skickas åter i slutet av
augusti. Nyhetsbrevet kommer att få en ny skribent i höst, om du vill skicka in
informationsunderlag till nyhetsbrevet så kan du mejla till Jörgen Andersson
jorgen.a.andersson@vgregion.se fortsättningsvis
Enhet Primärvård önskar en riktigt trevlig sommar!

Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård

vgprimarvard@vgregion.se

Frågor om VG Primärvård

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

