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Nr 6, oktober 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är
vårdgivare inom LOU och IOP

Vårdgivarnytt – LOU/IOP är Västra Götalandsregionens nyhetsbrev till företag som har ett
LOU- avtal1 eller ett idéburet offentligt partnerskap2 med Västra Götalandsregionen.
Vårdgivarnytt utkommer några gånger per termin. Du är varmt välkommen att komma med
synpunkter på innehållet. Hör då av dig till: malin.wiklund@vgregion.se
Vid frågor som rör ditt företags avtal med Västra Götalandsregionen ber vi dig att kontakta
din avtalsansvariga på Koncernkontoret vars kontaktuppgifter du finner i avtalet.
Vi vill uppmuntra till att gå in på Vårdgivarwebben, där det finns information som du kan ha
nytta av: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/
Ny EU-förordning
För att minska risken att förfalskade läkemedel når patienter träder en ny EU-förordning i kraft i
februari 2019. Det innebär att de flesta läkemedelsförpackningar måste kontrolleras innan de tas i
bruk. Alla vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen måste själva genom avtal säkerställa
att de apotek eller partihandlare de handlar läkemedel ifrån utför kontrollen, alternativt utföra den
själv. Läs mer i bilaga ”Informationsbrev e-verifikation oktober 2018”
Kontakt vid frågor:
I första hand:
Läkemedelsverket
E-post: registrator@lakemedelsverket.se
Tel: 018-17 46 00
I andra hand:
Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen
E-post: sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se
1

Lagen om offentlig upphandling http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145
2
http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/

Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
Från och med 2018-10-18 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till
Remissportalen.
•
•
•

Reumatologen
Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram

Dock gäller inte detta akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.
Adress till Remissportalen:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
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 länk:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/
Kontakt vid frågor:
Johanna Vilhelmsson, enhetschef Remissportalen
Tel: 031 - 343 26 22
Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkt 3
Tel: 031 - 343 38 11

Nytt digitalt verktyg inom Ögonsjukvården på SU
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) uppdaterar sitt digitala verktyg för screening och
behandlingskontroller vid diabetesretinopati inom Ögonsjukvården. Det gamla systemet Retinet
ersätts av det nya DiaBase Ögonbottenkontroll och ligger under Journalia. Det nya systemet
introduceras i etapper.
I bifogat ”Ögonsjukvård - brev till remittent” finns mer information och där uppmärksammar SU
bland annat på förändringar i mallar och brev.

Kontakt vid frågor:
Louise Holmqvist
E-post: louise.holmqvist@vgregion.se

Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/

