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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom VG Primärvård

Utskrivna vårdvalsblanketter som inte leder till vårdval
Varje kvartal skrivs cirka 8 000 vårdvalsblanketter ut som inte leter till ett nytt vårdval för
personen i fråga. Utifrån detta vill vi påminna om vikten att krav- och kvalitetsbokens bilaga
2 ”Regelverk för invånarnas val av vårdcentral i VG Primärvård” efterlevs:
Handläggning av invånarnas vårdval
Vårdcentralen ska tillhandahålla personlig vårdvalsblankett för invånare som önskar välja den
egna vårdcentralen. Blanketten finns att skriva ut i vårdvalssystemet. När invånaren skrivit
under vårdvalsblanketten ska Leverantören omgående registrera denna i vårdvalssystemet så
att invånarens vårdval genomförs.
Vårdvalet gäller från dagen efter registrering skett i vårdvalssystemet.
•

•
•

•

Ett vårdval ska föranledas av att invånaren tar kontakt med vårdcentralen.
Leverantören får inte använda vårdvalssystemet och dess möjligheter att skriva ut
vårdvalsblanketter och adresslistor till marknadsföring av den egna enheten, till
exempel riktade brevutskick innehållande vårdvalsblankett.
Endast personliga blanketter utskrivna genom vårdvalssystemet tillåts.
Alla blanketter är personliga. Det går inte att skriva flera namn på en blankett. Varje
invånare måste skriva under sin egen personliga blankett. (En invånare kan till
exempel. inte skriva sina barns namn på samma blankett. Barnen måste få egna
blanketter som förälder/vårdnadshavare skriver under.)
Invånarens underskrift ska alltid finnas på blanketten innan registrering av denna får
ske i vårdvalssystemet.

Alla blanketter som är undertecknade och registrerade ska löpande skickas in till Västra
Götalandsregionen (minst en gång per kalendermånad).
Följande adress ska användas:
Vårdval
Sjukhusarkivet
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås

Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

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

Information om utbetalning av tidsbegränsad förstärkning implementering RMR
PTSD
Vid nästa ordinarie utbetalning kommer ersättning för KVÅ-kod UV121 och DU014 betalas
ut. Det handlar om registrerade koder under 2017, det vill säga januari till augusti, för de
enheter som skickat in godkända intyg för behandlare på genomgången utbildning i specifik
traumabehandling i enlighet med KVÅ-koderna (EMDR och Prolonged exposure).
Ersättningen kommer att synas i utbetalningsunderlaget under följande ersättningsdel:
•

Övrig ersättning/justering
• Ersättning från HSS
• Implementering PTSD jan-augusti 2017

Kontaktperson för frågor:
Sverker Hänel
sverker.hanel@vgregion.se

Ansök om ersättning för utveckling av patientutbildning i samverkan mellan
vårdvalen
För att patienter i enlighet med nationella medicinska riktlinjer ska få tillgång till
gruppbaserad patientutbildning i samverkan krävs det att vårdgivare tillsammans arbetar fram
ett gruppkoncept för respektive patientgrupp och en plan för genomförandet av
gruppbehandlingarna. Nu ges möjlighet att söka medel för att stimulera samverkan mellan de
båda vårdvalen.
För att erhålla samverkansmedel ska vårdcentral och rehabenhet gemensamt presentera
gruppkoncept för gruppbaserad patientutbildning för minst två av följande patientgrupper:
KOL, diabetes, utmattningsdepression, sömnstörning, stroke, hjärtsjukdom. Dessutom ska en
plan för när patientutbildningarna ska genomföras och hur samverkan ska ske presenteras.
Underlagen ska vara Enhet primärvård tillhanda senast den 1 nov 2017 via
vardval.rehab@vgregion.se.
Ersättning betalas ut en gång per utförare även om enheten samverkar med fler enheter, och
utgår med 50 000 kronor för respektive enhet.
I bilagan Patientutbildning i samverkan hittar du mer information och anvisningar för
ansökan.
Ange kontaktperson och kontaktuppgifter för en person från varje vårdvalsenhet.

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

Kontaktpersoner för frågor:
VG Primärvård:

Vårdval Rehab:

Eva Källén
eva.b.kallen@vgregion.se
vgprimarvard@vgregion.se

Lena Karlsson
lena.elis.karlsson@vgregion.se
vardval.rehab@vgregion.se

Tidig diagnos och smittspårning viktigt för att stoppa spridning av gonorré

Senaste halvåret har antalet fall av gonorré ökat kraftigt. Ökningen finns bland både män och
kvinnor. Utvecklingen är oroande eftersom det kommer att bli allt svårare att behandla
gonorré på grund av ökad resistensproblematik. Tidig diagnos och smittspårning är
nödvändigt för att stoppa smittspridningen.
Symtom: Gonorré infekterar framför allt urethra, vagina, rektum och hals. De vanligaste
symtomen är flytningar och sveda vid miktion, men symtomfri infektion är också vanligt.
Inkubationstiden är kort, i regel bara några dagar. Gonorré kan ibland ge mer komplicerade
infektioner som epididymit och salpingit.
Provtagning: Utifrån sexuell praktik, det vill säga urinrör, svalg och/eller ändtarm.
Handläggning vid positivt gonorréprov: Snabb remiss till Hud/STI-mottagning för
ytterligare provtagning, behandling och smittspårning. Ge patienten smittskyddsläkarnas
smittskyddsblad med information och förhållningsregler. Antibiotikabehandlingen påbörjas
först på Hud/STI mottagningen.
Bilaga: Infografik om gonorré
Mer detaljerad lägesbeskrivning och analys
Samlad information om gonorré

Kontaktperson för frågor:
Peter Nolskog
peter.nolskog@vgregion.se
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Inbjudan till smittskyddsutbildning för Primärvården
När och hur smittspårar man vid EHEC, kikhosta och andra smittor? Hur gör man en
smittskyddsanmälan? Vad gör vårdcentralen och vad gör Smittskyddet?
Detta och mer därtill reds ut under en halv dags utbildning som Smittskydd Västra Götaland
arrangerar vid nio olika tillfällen under hösten på olika orter i regionen. Utbildningen vänder
sig till kontaktpersoner samt övriga läkare och sjuksköterskor med intresse för smittskydd.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Inbjudan smittskyddsutbildning hösten
2017.
Kontaktperson för frågor:
Kristina Nyström
kristina.i.nystrom@vgregion.se

Inbjudan: Se mig! – en dag om de små barnens rätt till hälsa och utveckling och
deras föräldrars rätt till stöd
Den 19 oktober arrangerar Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga och Kunskapsstöd
för psykisk hälsa i VGR en konferens om behov av riktat stöd till föräldrar med små barn.
Konferensen äger rum på Folkets hus i Göteborg och medverkar gör bland andra Susanna
Alakoski, författare, Frid Hansen, psykolog och Pia Risholm Mothander, docent i
utvecklingspsykologi.
Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga är en enhet som erbjuder specialiserad mödraoch barnhälsovård, psykosocialt stöd och beroendevård i nära samverkan med
Verksamhetsområde Beroende/Sahlgrenska Universitetssjukhuset för kvinnor med
beroendeproblematik och deras barn. Teamet har i år verkat i tio år.
Läs mer om konferensen
Kontaktperson för frågor:
Antonia Reuter
toni.reuter@vgregion.se

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

Förlängd ansökningstid för vårdcentraler i HSNN, HSNS och HSNÖ för att arbeta
med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa
Efter genomgångna ansökningshandlingar har vi konstaterat att vi saknar ansökningar från
nämndområdena HSNN, HSNS och HSNÖ och kommer att förlägna ansökningstiden för
dem. Ansökningshandlingar kommer att bli tillgängliga när alla formella beslut är fattade men
fram till dess är ni alla välkomna att ställa frågor om uppdraget.
Under 2017 och 2018 ges ytterligare statsbidrag för att särskilt uppmärksamma ungas
psykiska hälsa och stimulera nya initiativ på området. För Västra Götalands del handlar det
om statsbidrag om 17 miljoner kronor per år. I dagsläget är sex vårdcentraler igång och nu
söker vi ytterligare fem med geografisk spridning som vill få ett tilläggsuppdrag att utöver
ordinarie verksamhet särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år. Val av vårdcentral
med tilläggsuppdrag sker på ett konkurrensneutralt sätt. För behörighet att ansöka om
uppdraget krävs 4 000 listade patienter.
Läs mer om projektet
Kontaktpersoner för frågor:
Liselotte Risö Bergerlind
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Zophia Mellgren
zophia.mellgren@vgregion.se

Karin Overgaard
karin.overgaard@vgregion.se

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

