Vårdgivarnytt –
Vårdval Vårdcentral
19 september 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Vårdcentral

Nytt utseende på vårdvalsblanketten
Den 27 september kommer
vårdvalsblanketten att få ett nytt utseende.
Blanketten har fått ny logotype och
anpassats till GDPR vilket medför att texten
gällande behandling av personuppgifter har
uppdaterats samt att blanketten blir tvåsidig.
Sida två ska behållas av patienten och inte
skickas för inskanning.
Det är även fortsättningsvis viktigt att inga
kommentarer eller bockar görs i närheten av
personnumret, kontrollkoden, eget vårdval
eller blankett-id då detta försvårar
inskanningen. (Se röda markeringar i bilden
intill).
Kontakt vid frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Inventering för Tillgänglighetsdatabasen
Under hösten kommer inventerare från Tillgänglighetsdatabasen (TD) att komma ut till
vårdcentraler inklusive BVC-mottagningar med bland annat lasermätare, kamera och
kontrastmätare för att mäta den fysiska tillgängligheten.

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

Fokus är på parkeringen in till verksamhetens reception, väntrum, toalett samt ett
behandlingsrum. Inventerarna tar inga kort på patienter, utan väntar tills utrymmena är lediga.
En ny inventering sker vart tredje år för att hålla hemsidan www.t-d.se uppdaterad, så
vårdcentraler som inventerats 2017 och 2018 inventeras inte nu.
Kort film som visar hur arbetet går till.
Kontakt vid frågor:
Magnus Persson, arbetsledare Tillgänglighetsdatabasen
magnus.p.persson@vgregion.se

Ny remissadress till Barncancercentrum - nytt datum
Barncancercentrum på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus SU får ny remissadress.
Datum för förändringen har flyttats fram, och den nya adressen ska nu gälla från 2019-11-21.
Från detta datum ska alla icke akuta remisser till Barncancercentrum skickas till
Remissportalen.
Adress:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Alla akuta remisser hanteras som tidigare.
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
Tel: 031 - 343 26 22
Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkt 3
Tel: 031 - 343 38 11
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Delta i PTP-programmet i Västra Götalandsregionen
Vill din verksamhet vara med i PTP-programmet, en av Västra Götalandsregionens främsta
rekryteringsvägar för nya psykologer?
Nu är det dags att starta rekrytering inför PTP, vårterminen 2020. Programmet startar i mars
2020.
Önskvärt är att rekrytering av PTP-psykologer inom primärvården följer VGR:s PTPprogram, med start två gånger per år - mars och september.
Intresseanmälan för att anställa PTP-psykolog med start i mars 2020, samt annonsering, sker
under hösten 2019.
Mer information om PTP-tjänstgöring primärvård på studierektorsenhetens webbplats
Intresseanmälan och kontakt vid frågor:
Karin Angantyr, studierektor PTP vårdcentral
karin.angantyr@vgregion.se
Tel: 0705 - 41 66 81

Särskilda behandlingsenheten osteoporos avvecklas och ersätts av stödstruktur för
vårdkedja osteoporos
Förstärkning av stödfunktioner i vårdkedjan ska göras för att uppnå en bättre följsamhet till
nationella och regionala riktlinjer rörande osteoporos. Detta ska leda till att odiagnostiserade
får en diagnos samt att fler patienter får behandling mot osteoporos i Göteborg.
Tilläggsöverenskommelsen för den särskilda behandlingsenheten osteoporos löper ut 31/12
2019. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 19/6 att inte förlänga projektet.
Orsaken är sviktande patientunderlag. Under 2018 kom det i genomsnitt 20–30 patienter i
veckan till enheten, jämfört med behandlingskapaciteten 120 patienter i veckan. Enheten
kommer att kalla alla som kommer på remiss före 1/12. Avveckling sker under december.
Istället kommer hälso- och sjukvårdsnämnden efter årsskiftet satsa på stödstrukturer i form av
osteoporoskoordinatorer i primärvården och på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nämnden
fortsätter därmed satsningen osteoporos.
Vårdkedjan mellan sjukhus och primärvård behöver fungera. De nya
osteoporoskoordinatorerna ska stödja vårdcentralerna med identifiering av riskgrupper,
riskbedömning och behandling/uppföljning av osteoporospatienter. Arbetet ska ske i nära
samverkan mellan sjukhus och primärvård. Målet är att vården identifierar patienter som
ligger i riskzonen att ådra sig frakturer innan det sker och att fler patienter än idag med
diagnosen osteoporos får läkemedelsbehandling.
Arbetet innebär manuell genomsökning av system för att söka ut riskpatienter.
Koordinatorerna gör detta tillsammans med verksamheterna. I de fallen kontaktas patienterna
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och erbjuds en riskbedömning (FRAX) och remitteras vid behov för en bentäthetsmätning
(DXA) på sjukhuset. Vid okomplicerade fall skrivs en behandlingsrekommendation till
vårdcentralen där patienten är listad för behandling och uppföljning. Patienter som
diagnostiserats med osteoporos, inklusive patienter med lågenergifrakturer, ska också
erbjudas hjälp med kartläggning av levnadsvanor och livsstil i primärvården. Undersökningar
och behandlingsinsatser ska följas upp.
Som en följd av nämndens justerade satsning förväntas primärvårdens arbete med primär- och
sekundärprevention bli bättre. Att fler patienter med diagnosen osteoporos får farmakologisk
behandling och att fler patienter identifieras som riskgrupp för frakturer.
Konkret innebär det att:
1. Primärvården förstärks med 6 osteoporoskoordinatorer
2. Osteoporosvården på SU förstärks med 2 osteoporoskoordinatorer
Kontakt vid frågor:
Emil Johansson, medicinsk rådgivare
emil.johansson@vgregion.se
Tel: 072-247 42 95
Nina Hautanen, regionutvecklare
nina.hautanen@vgregion.se
Tel: 070-926 15 38

Nationella primärvårdskonferensen 1-2 oktober i Göteborg
1-2 oktober samlas medarbetare, ledare och beslutsfattare inom primärvård från hela landet
för att diskutera framtidens primärvård. Socialminister Lena Hallengren och regeringens
utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård, Anna Nergårdh, är några av de
svenska högaktuella talarna.
Internationellt gästas konferensen av Douglas K. Eby och Terry Simpson, två läkare som
byggt upp ett sjukvårdssystem i Alaska som förbättrat hälsan hos befolkningen, samt Zayna
Khayat, framtidsstrateg från Kanada som kommer ge exempel från branschutveckling i flera
delar av världen.
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Programmet med 20 talare och 140 medverkande på 62 seminarier och workshops bådar för
en bred och spännande mötesplats.
Konferensen hålls på Svenska Mässan Congress den 1-2 oktober 2019.
Förkonferens
FoU Primärvård Västra Götalandsregionen arrangerar en förkonferens på eftermiddagen 30
september om primärvårdens framväxt och nuläge, om en kunskapsorganisation i förändring
och vilka krav och möjligheter det medför för forskningen. Förkonferensen hålls på
Världskulturmuseum.
Läs allt om konferens och förkonferens här
Nationella primärvårdskonferensen hålls vartannat år och är en bred mötesplats för oss som
arbetar i och nära primärvård.
2019 är det Närhälsan, som är den offentligt drivna primärvården i Västra Götalandsregionen,
som är konferensvärd.
Kontakt vid frågor:
Heléne Aulin-Ivdal, utvecklingsstrateg, Närhälsans utvecklingsavdelning
helene.aulin_ivdal@vgregion.se
Tel. 070-343 78 97

Vård- och insatsprogram Självskadebeteende
Som en del i arbetet med nationell kunskapsstyrning pågår framtagandet av fem olika Vårdoch insatsprogram (VIP) inom programområdet Psykisk hälsa. Den 11 november lanseras VIP
för självskadebeteende.
Målet är att bästa kunskap ska finnas lätt tillgänglig och kunna användas i varje
patient/brukarmöte, oavsett var mötet sker. Insatser i vård- och insatsprogrammen kan
användas inom skola, socialtjänst, ungdomsmottagningar, hälso- och sjukvård både inom
offentlig och privat sektor.
De fem VIP som tas fram under Programområdet Psykisk hälsa är Schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd, Självskadebeteende, Ångest/depression, Missbruk och beroende
och ADHD.
Lanseringskonferens för VIP Självskadebeteende
Den 11 november 2019 lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet för
självskadebeteende. Lanseringskonferensen är kostnadsfri.
Inbjudan
Mer information, länk till anmälan och kontaktuppgifter
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Inbjudan: Seminarium om självskadebeteende
Kunskapsstöd för psykisk hälsa VGR, Nationellt processteam självskada och SHEDO bjuder
in till detta seminarium i Göteborg den 13 november kl.13-16.
Vid seminariet lämnas information om VGR:s högspecialiserade enhet för patienter med
allvarligt självskadebeteende, samt om vård- och insatsprogrammet som lanseras i november.
Under seminariet ges tips på konkreta verktyg som tagits fram genom SHEDO och Nationellt
processteam självskada som kan implementeras på den egna arbetsplatsen, samt inspirerande
föreläsningar ur såväl brukarperspektiv som forskningsperspektiv.
Målgrupp: Professionella som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende.
Kostnadsfri anmälan till: conny.allaskog@shedo.se
Inbjudan
Kontakt vid frågor:
Pethra Zollfrank
pethra.zollfrank@vgregion.se

Påminnelse - Turné med gemensam utbildning för allmänmedicin, psykiatri samt
barn- och ungdomspsykiatri
Kunskapsstöd psykisk hälsa arrangerar under hösten 2019 en gemensam utbildningsdag för
primärvården, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin i olika delar av regionen.
Målgrupp: Läkare och all annan personal som möter de berörda patientkategorierna inom
Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, VUP och BUP, ungdomsmottagningar och övriga
primärvårdsverksamheter.
Mer information om de olika utbildningstillfällena på Vårdgivarwebben

Påminnelse - Välkomna att ta del av regionala utbildningar kring psykisk hälsa!
Utbildningarna bekostas med statliga stimulansmedel, och arrangeras inom de regionala
processteamen.
Utbildningar ges inom områdena Ångest och depression, Schizofreni, Ätstörningar samt
Missbruk och beroende.
Mer information, kontaktuppgifter och länk till varje utbildning på Vårdgivarwebben
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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
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