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Vårdgivarnytt– LOU/IOP
S

Nr 2, mars 2019
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/

Sök utvecklingsmedel för arbete med området våld i nära relationer
Nu kan du söka utvecklingsmedel för att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor,
barn som bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat våld samt sexuella övergrepp. Socialstyrelsen har
tilldelat Västra Götalandsregionen 952 381 kronor att fördela till verksamheter som vill utveckla sitt
arbete. Ansökan ska vara inne senast 31 mars 2019.
Ansökan om utvecklingsmedel (Spara ner och fyll i - PDF)
Information - Ansökan om 2019 års medel (PDF)
Kontaktperson vid frågor:
Carina Eliason, områdeschef VKV
e-post: carina.eliason@vgregion.se
Läs gärna mer om Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV här:
www.valdinararelationer.se/vkv

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/

Tak i högkostnadsskydd höjs från 1 juni
Från och med 1 juni 2019 kommer högkostnadsskyddets tak för öppen hälso- och sjukvård att vara
1 150 kronor.
Regionfullmäktige beslutade om höjningen 2019-01-29.
Ändringen kommer att framgå i patientavgiftshandboken, www.vgregion.se/patientavgifter. Där
kommer även uppdaterat patientavgiftsanslag att finnas.
Kontakt vid frågor:
Margareta Axelson
e-post: margareta.f.axelson@vgregion.se

Administratörsgränssnittet i 1177 Vårdguidens e-tjänster låsta från 12 mars
Inera AB har informerat alla regioner om att de från 12 mars och en bit in i maj låser
administrationsgränssnittet för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta gäller ej uthoppstjänster.
Anledningen är att information ska flyttas från den befintliga systemplattformen till en ny.
Låsningen berör alla administratörer av 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Mer information och kontaktuppgifter vid frågor:
Informationsbrev från Objektförvaltning för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Påminnelse om ny remissadress till Hud- och könssjukvården
Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.
Adress: Remissportalen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
Vid efterfrågan om remissvar vänd er direkt till Hud- och könssjukvård.
Observera att förändringen inte gäller akutremisser, som fortsätter enligt ordinarie flöde.
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 oss 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:
Johanna Vilhelmsson, enhetschef Remissportalen
Telefon: 031 - 343 26 22
Ainhoa Sala Aguilera, enhetschef Kontaktpunkt 3
Telefon: 031 - 343 38 11

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

