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Vårdgivarnytt– LOU/IOP 

S Nr 7, december 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/ 

 

Information om nytt vårdinformationssystem i Västra Götaland 

 

Ett nytt nyhetsbrev gällande framtidens vårdinformationsmiljö har publicerats och ligger som en 

bilaga till detta Vårdgivarnytt.   

 

Information från FVM och projekt Privata vårdgivare kommer att ges kontinuerligt. 

På webbplatsen https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/ 

finns mer information om arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö.  

 

Kontakt vid frågor: 

Monica Nilsson, monica.l.nilsson@vgregion.se 

 

  

                                                           
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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Nya regional medicinska riktlinjer och regionala riktlinjer  

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fastställt en ny regional medicinsk riktlinje ”PUJ-stenoser vuxna” 
samt uppdaterat de regionala medicinska riktlinjerna ”Malign hypertermi – utredning” samt 
”Skyndsam karotiskirurgi”. Den regional medicinska riktlinjen ”Utredning och behandling vid 
misstänkt dyslexi hos vuxna” har även förlängts fram till och med november 2020.  

Även en ny regional riktlinje ” Egenmonitorering” har fastställts.  

Följande medicinska riktlinjer har uppdaterats:   

• Vård av barn och ungdom med depression inom barn- och ungdomspsykiatrin 

•  Demenssjukdom, utredning och uppföljning 

• Basutredning inom vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 

• Vård av barn och ungdom med ångestsyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin 

• Vård av barn och ungdom med Autism Spectrum Disorder (ASD) inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 

• Vård av barn och ungdom med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) inom barn- 
och ungdomspsykiatrin 

• Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykisk sjukdom 

Riktlinjerna kommer snart att finnas publicerade på regionens webbsida för regionala medicinska 

riktlinjer. 

 

SITHS-kort och eTjänstekort 

Under våren 2020 måste du uppgradera ditt eTjänstekort. Läs vidare här: 
http://gitsvg.se/gits/nyhetsarkiv/nyhetsarkivsithshsa/nyhetsarkivsithshsa/viktiginformationtillallasith
skortanvandare 

Följande web-plats kommer kontinuerligt hållas uppdaterad med information till kortinnehavare 
under våren: http://gitsvg.se/gits/etjanstekort/projekt/sithseid/formigsomanvandare 

Från och med 31 januari 2020 måste eTjänstekort som beställts och levererats till utgivningskontor 
hämtas ut inom 3 månader annars avregistreras de. Läs vidare här: 
http://gitsvg.se/gits/nyhetsarkiv/nyhetsarkivsithshsa/nyhetsarkivsithshsa/nationellakravpatidforutha
mtningavkortstramasat.5.932edeb16ed593bd7cbd487.html 

 

Ny remissadress - SU - NPH (Ej BUP)  

 
BNK, Dart, Logopedmottagningen barn och ungdom, Regionhabiliteringen, Arbetsterapi barn på SU 
får en ny remissadress.  
 
Från och med 2019-12-05 ska icke akuta remisser till BNK, Dart, Logopedmottagningen barn och 
ungdom, Regionhabiliteringen, Arbetsterapi barn skickas till Remissportalen. Alla akuta remisser 
hanteras som tidigare. 
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Adress:  
Remissportalen 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
413 45 Göteborg 
 
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 nedanstående länk: 
 
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/remissportalen/ 
 
Kontakt vid frågor: 
Angelica Erixon, Enhetschef Remissportalen  
Telefon: 031 - 343 26 22  
 
Ainhoa Sala Aguilera  
Telefon: 031-343 38 11 
 

Remissförfrågan 

Remisserna nedan är en inbjudan att lämna synpunkter. Remissinstansen avgör på eget ansvar om 

det finns synpunkter att redovisa i ett svar. Vi ställer inga formella krav på remissvaren utan tar 

tacksamt emot även mycket kortfattade kommentarer, även ”inga synpunkter” är ett värdefullt 

remissvar. 

Nationellt vårdprogram för Binjuretumörer – Remissrunda 2  

Svar önskas senast 2020-01-15. Är svarstiden för kort? Meddela gärna när svar kan förväntas 

inkomma. 

Nationellt vårdprogram för Binjuretumörer är ett nytt vårdprogram och skickas nu ut på remissrunda 

2 för nationella vårdprogram från Regionala cancercentrum i samverkan. 

Den nationella konsekvensbeskrivningen ger en översiktlig bild av vad som är reviderat och vilka 

konsekvenser vårdprogramgruppen bedömer att ändringarna kan medföra.  

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har redan varit på remissrunda till professionen 

och går nu till regionerna för översyn av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. Se vidare 

information i följebrev samt konsekvensbeskrivning. 

 

Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för remissrunda för reviderade vårdprogram: 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-

vardprogram/ 

Sista svarsdag för detta program är satt till 15 januari 2020. 

Remissvar skickas till RCC Väst som sammanställer svaren för Västra sjukvårdsregionen: 

nvp@rccvast.se 
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Nationellt vårdprogram för Cancer utan känd primärtumör 

Nationellt vårdprogram för Cancer utan känd primärtumör (CUP) har reviderats och skickas nu ut på 

remissrunda för nationella vårdprogram från Regionala cancercentrum i samverkan. 

Den nationella konsekvensbeskrivningen ger en översiktlig bild av vad som är reviderat och vilka 

konsekvenser vårdprogramgruppen bedömer att ändringarna kan medföra.  

Det nationella vårdprogrammet är reviderat och går på gemensam remissrunda till regioner, 

profession och patientföreningar. Se vidare information i följebrev samt konsekvensbeskrivning. 

Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för remissrunda för reviderade vårdprogram: 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-

vardprogram/ 

Sista svarsdag för detta program är satt till 15 januari 2020.  

Remissvar skickas till RCC Väst som sammanställer svaren för Västra sjukvårdsregionen: 

nvp@rccvast.se  

Nationellt vårdprogram och SVF för prostatacancer  

Det nationella vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer är 

reviderat och går nu ut på remiss till regionerna tillsammans med för översyn av ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser.  

Det standardiserade vårdförloppet gick på remiss till professionsföreningarna redan tidigare i höst, 

tillsammans med en preliminär version av diagnostikkapitlet ur vårdprogrammet. Vårdförloppet har 

reviderats utifrån remissynpunkterna och den reviderade versionen går nu på remiss tillsammans 

med vårdprogrammet även till regionerna.  

Den nationella konsekvensbeskrivningen ger en översiktlig bild av vad som är reviderat och vilka 

konsekvenser vårdprogramgruppen bedömer att ändringarna kan medföra.  

 

Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för remissrunda för reviderade vårdprogram: 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-

vardprogram/ 

Sista svarsdag för detta program är satt till 15 januari 2020. 

Remissvar skickas till RCC Väst som sammanställer svaren för Västra sjukvårdsregionen: 

nvp@rccvast.se 

 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar alla era avtalsansvariga 
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