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Skövdedepån tar över leveransen av inkontinensprodukter
1 maj 2018 tar Regionservice genom Skövdedepån över leveransen av inkontinensprodukter
från OneMed. För vårdcentralerna betyder detta att kostnaden för inkontinensprodukter dras
av från ersättningen på samma sätt som för stomi och diabetes istället för att fakturor kommer
från OneMed.
Till en början finns avdraget under ”Hjälpmedel inom förmån”. Arbetet med att göra en egen
rubrik under ”Avdrag för apotekskostnader” pågår och införas så fort arbetet är klart.
Första avdraget görs i samband med utbetalningen i juni.
Information på ägarnivå kommer att finns tillgänglig via Alfresco:
https://alfresco.vgregion.se
För att få tillgång till filerna i Alfresco behöver ni maila clp.regionservice@vgregion.se och
uppge arbetsplatskoder för enheterna ni vill ha information om.
Kontakt vid frågor:
Frågor gällande inkontinensprodukter och avdragets storlek:
clp.regionservice@vgregion.se
Övriga frågor:
Pavel Basiouk
pavel.basiouk@vgregion.se

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

Tillämpningsanvisning tillkommande ersättning för extern mellanliggande
provtagning
För att vårdcentralen ska få ersättning för extern provtagning ska åtgärdskod KVÅ UX410
registreras på notat. Extern provtagning är till exempelblodprover, EKG, POX ordinerat från
ett sjukhus i regionen.
Extern provtagning utförs under förutsättning att beställningsunderlaget tydligt innehåller
uppgifter med beställande enhet och dess beställnings-id samt vilken läkare som har ordinerat
provtagningen. Om beställningsunderlaget saknar någon av uppgifterna utförs inte extern
provtagning.
•
•
•

•
•
•

Koden ska inte användas vid provtagningar ordinerade från egna enheten.
Koden ska inte användas vid provtagning ordinerad från utlandet. Kostnaden för
provtagning och prover ligger på beställande enhet.
Koden ska inte användas vid provtagning som är ordinerad från
digitala/telefonbaserade vårdcentraler eller liknande IT-lösningar. Kostnaden för
provtagning och prover ligger på beställande enhet.
Koden ska inte användas vid provtagning för forskning. Kostnaden för provtagning
och prover ligger på beställande enhet.
PK-prov ordinerat av behandlande läkare på sjukhus räknas som extern provtagning
och registreras med åtgärdskoden KVÅ UX410.
PK-prov ordinerat av behandlande läkare på den egna vårdcentralen eller annan
vårdcentral ska inte registreras med KVÅ UX410.

Ersättning
Vid korrekt kodning med KVÅ UX410 ersätts vårdcentralen med 250 kronor vid varje
provtagningstillfälle. Ersättningen avser material och arbetstid. Analyskostnaderna betalas av
beställande enhet.
Länk till tillämpningsanvisningen
Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se

Ordnat införande av empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och etablerad
hjärt-, kärlsjukdom
Den 28 februari fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om ordnat införande etapp 1 2018
och introduktionsfinansiering för empagliflozin för behandling av patienter med diabetes typ
2 och etablerad hjärt-, kärlsjukdom. Behandlingen har värderats i regionens process för ordnat
införande och bedömts prioriterad.
Under våren kommer en regional plan för implementering att utarbetas i samverkan mellan
berörda medicinska sektorsråd, terapigrupper och Koncernkontoret. Bland annat planeras

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

utbildningar riktade till primärvården. För information om behandlingsriktlinjer, se Utvidgade
terapiråd Ordnat införande empagliflozin.
Introduktionsfinansiering utgår under drygt två år, 2018-03-01 till 2020-06-30. Underlaget för
”avrop” av introduktionsfinansiering kommer att baseras på registerdata från VEGA och
Digitalis. Patientgruppen identifieras via diagnoser i VEGA och kostnader för läkemedlen
hämtas från Digitalis.
Ersättning utgår för preparaten Jardiance och Synjardy. 60 procent av förmånskostnaderna för
läkemedlen för den aktuella patientgruppen ersätts. Första utbetalning till vårdcentralerna
planeras till januari 2019 och därefter två gånger per år (januari och september) via ordinarie
ersättningssystem.
Kontakt vid frågor:
Anna Lindhé
anna.lindhe@vgregion.se

Retroaktiva/justerade otrohetsavdrag gällande digitala kontakter som utbetalas i
april
Ersättningarna återfinns under ersättningsdelen Tillfällig utbetalning/avdrag.
Återförande av gjorda Otrohetsavdrag gällande digitala kontakter i andra landsting för
januari-april: Under en övergångsperiod kommer återförande att göras månadsvis och
återfinnas under Tillfällig utbetalning/avdrag.
Kontakt vid frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Retroaktiva/justerade ersättningar gällande SIP och Externa mellanliggande
provtagningar som utbetalas i april
Ersättningarna återfinns under ersättningsdelen Tillfällig utbetalning/avdrag.
Retroaktiv ersättning för januari gällande SIP och Extern mellanliggande provtagning:
Felsökning gällande besök/kontakter för februari pågår, retroaktiv ersättning kommer att
utbetalas.
Kontakt vid frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

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

Ersättning Mobil hemsjukvårdsläkare
Retroaktiversättning Mobil hemsjukvårdsläkare för januari och februari ligger under tillfälliga
utbetalningar/avdrag.
Tyvärr ligger beräkningsfelet kvar när det gäller primärvårdspeng. Detta medför att endast
geografi- och CNI-ersättningen finns med i beräkningen för mars (utbetalning april).
Retroaktiv ersättning kommer att utbetalas i maj.
Kontakt vid frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Uppdaterade medicinska riktlinjer: Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin
och gynekologi och Venesectio på vårdcentral
Regionala medicinska riktlinjerna Ansvarsfördelning mellan
allmänmedicin och gynekologi och Venesectio på vårdcentral är
uppdaterade.
Alla regionala medicinska riktlinjer finns på Vårdgivarwebben
under rubriken Regionala medicinska riktlinjer:
http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinskariktlinjer/
Kontakt vid frågor:
Nina Brandström
nina.brandstrom@vgregion.se

Uppdaterad sida för information gällande asylsökande med flera
Uppdateringar har skett på sidan med information kring övergripande regionala hälso- och
sjukvårdsfrågor som rör asylsökande, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
och nyanlända. Sidan har också bytt namn till ”Regionala vårdfrågor”.
Länk till sidan:
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/personer-franandra-lander/regionala-vardfragor/
Kontakt vid frågor:
Lina Gustin
lina.gustin@vgregion.se
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard

Slutversion av årsredovisningen med data från projektdatabasen FoU i VGR
Vårdcentraler och rehabenheter inom vårdvalen fick i februari-mars en preliminär

årsredovisning för 2017 med uppgifter från projektdatabasen FoU i VGR. Informationen
skulle vidarebefordras inom varje verksamhet för att nå projektledare och forskningsaktiva
med uppmaning att de skulle registrera, granska och komplettera sina forskningsprojekt,
personkort och CV i projektdatabasen. Nu har en slutversion skickats via e-post.
Uppdateringarna har bidragit till att fler publikationer och pågående projekt har blivit
identifierade och registrerade i databasen. Anställda på enheter som omfattas av vårdval
bidrog med sammanlagt cirka 190 vetenskapliga artiklar och stod som projektledare för 389
projekt (inklusive kliniska prövningar) varav 266 pågick under hela året.
Informationen ska vidarebefordras till era projektledare/forskningsaktiva och gärna även till
övriga medarbetare.
Om frågor på innehållet kan kontakt tas med FoU-guide för primärvården, som finns i varje
geografiskt område. Förteckning finns på sidan www.vgregion.se/fouivgrfouguider.
Kontakt vid frågor:
Birgitta Bryngelsson
birgitta.bryngelsson@vgregion.se

Inbjudan - seminarium om nya nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och
psoriasis
Tillsammans med Socialstyrelsen bjuder Västra Götalandsregionen in till ett
heldagsseminarium om nya nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och psoriasis.
Målgrupperna är verksamhetschefer och andra beslutsfattare, patientföreträdare och andra
som har intresse av eller arbetar med endometrios, epilepsi och psoriasis.
Seminariet äger rum den 14 maj i Göteborg. Sista anmälningsdag är den 26 april.
Mer information och länkar till anmälan finns i bilagan Inbjudan seminarium riktlinjer
endometrios epilepsi psoriasis 2018-05-14.
Kontakt vid frågor:
Maria Dahlström Roos
maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

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

Spara datumet: Primärvårdsdagen, 3 oktober
I september 2017 samlades många för att delta i Primärvårdsdagen Västra
Götalandsregion. Evenemanget äger rum även i år och datum är nu bestämt till 3:e oktober.
Mer information kommer inom kort men notera datumet i kalendern redan nu!
Kontakt vid frågor:
elizabeth.norseng@prove.se
primarvardsutveckling@vgregion.se

Karin Angantyr ny regional studierektor för PTP-psykologer
Sedan en tid finns Karin Angantyr på plats på lokalkontoret för
Studierektorsenhet primärvård i Göteborg. Tjänsten som studierektor
för PTP-psykologer är en helt nyinrättad tjänst och är inte fördelad till
geografiska områden på det sätt som enhetens övriga
studierektorstjänster i primärvård är.

Karin Angantyr Foto: Anneli Skåreby

Även om Karin Angantyrs har sitt kontor i Göteborg så omfattar tjänsten hela Västra
Götalandsregionen. Som för de flesta av studierektorerna så innebär arbetet för Karin en
deltidstjänst på 20 procent. Övrig tid arbetar hon på Vårdcentralen Kusten i Ytterby som leg.
psykolog och specialist i klinisk psykologi.
Intervju med Karin Angantyr på Närhälsans webbplats
Kontakt vid frågor:
Eva Almqvist
eva.almqvist@vgregion.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
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