
 

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

S Nr 6, november 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 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 regional medicinska riktlinjer och ny regional rutin 

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fastställt en ny regional medicinsk riktlinje ”Hedersrelaterat våld 

och förtryck” samt en ny regional rutin ”Kirurgi innefattandes ringfixation”. Ni finner dessa som 

bilagor till detta Vårdgivarnytt. Dessa kommer också snart att publicerats på regionens webbsida för 

regionala medicinska riktlinjer och rutiner.  

 

Regionala medicinska riktlinjer och rutiner finner du här: https://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/ 

 

 

 

 

                                                           
1 Lagen om offentlig upphandling http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145 
2 http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/ 
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Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/  

Information till privata vårdgivare från FVM Kommunikationsenhet 

Höstens stora turné med informationsmöten har nu kommit halvvägs. 20 möten av 42 är 

genomförda och hittills har ungefär 1900 personer nu sett demovisningen av Millennium och fått 

information bland annat om det gemensamma arbetet 2020 och de lokala införandeprojekten. Det 

har varit många bra frågor från deltagarna och ett stort engagemang på plats.  

Mötet i Borås den 14 oktober klockan tio spelades in och kan nu ses i efterhand. Även 

presentationen från mötet finns tillgänglig som stöd (exklusive Cerners bilder från demovisningen), 

till exempel att använda vid APT eller liknande sammanhang. Inspelningen nås från sidan med 

informationsmaterial om FVM på Vårdskiftet  

Nu går vi in på andra halvlek. All information om höstens kvarvarande möten, med länkar till 
anmälan i Regionkalendern finns här: https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/informationsmoten-hosten-
2019/ 
 
Lena Löfgren, kommunikatör 

Kontakt vid frågor: 

Monica Nilsson, samordningsansvarig externa intressenter, kommuner och privata vårdgivare 

monica.l.nilsson@vgregion.se 

 

Information avseende rekrytering av verksamhetsexperter till design av Millennium 

I bilagan ”Information gällande rekrytering av verksamhetsexperter till design av Millennium” kan ni 

läsa om att rekryteringen av verksamhetsexperter från privata vårdgivare kommer att ske under 

december 2019.  

 

Kontakt vid frågor: 

Monica Nilsson, samordningsansvarig externa intressenter, kommuner och privata vårdgivare 

monica.l.nilsson@vgregion.se 

 

Västra Götalandsregionens överenskommelser och upphandlade avtal 

Information om pågående idéburna offentliga partnerskap och upphandlade vårdavtal finner ni på 

Vårdgivarwebben. Så snart VGR tecknar nya överenskommelser och avtal kompletteras listorna.  

• Västra Götalandsregionens överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap  

• Västra Götalandsregionens vårdavtal (här finner ni också information vilka som får remittera 

på respektive avtal, några avtal är tex enbart sjukhusen som får avropa på.)  
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Läs mer på vår webbplats: http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/  

Mottagningarna på Klinisk genetik på SU får en ny remissadress 

Från och med 2019-12-05 ska icke akuta kliniska remisser till Klinisk genetik (inklusive 

Cancergenetiska mottagningen) skickas till Remissportalen. 

Alla akuta kliniska remisser hanteras som tidigare dvs faxas till 031-842160 samt vid behov 

kommuniceras direkt till dagjour på 031-3435770.  

(OBS! Ingen förändring har skett gällande laborativa remisser och medföljande blodprov) 

Adress  

Remissportalen 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

413 45 Göteborg 

 

Kontakt vid frågor: 

Angelica Erixon, Enhetschef Remissportalen  

Telefon: 031 - 343 26 22  

 

Kristina Kärrberg, Enhetschef Kontaktpunkt 1  

Telefon: 0700 - 82 22 82 
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