JANUARI 2019

Vårdgivarnytt
Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare,
verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Nyheter
ApoEx inför räntefakturor 1 februari – tänk på att betala i tid
Från och med 1 februari 2019 kommer ApoEx ta ut både dröjsmålsränta och en förseningsavgift på
450 kr per förfallen faktura (lagstadgad avgift). Mängden fakturor gör att det snabbt kan bli stora
belopp vid sen betalning.
Lena Eriksson, handläggare ekonomi, lena.eriksson@skane.se, 046-77 08 08

Blir ni Skånes bästa vårdcentral 2019?
Den 7 mars är det återigen dags att utse Skånes bästa vårdcentral! Utmärkelsen delas ut en gång om
året. Priset består av en sammanlagd prissumma på 100 000 kr, ett diplom och ett glasäpple designat
av Hanne Dreutler. 2019 nomineras tre vårdcentraler och vinnaren utses på Dockplatsen i Malmö.
Prisutdelningen sker i samband med pressträff och sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det som främst belönas är medborgarnas nominering som sker genom patientupplevd kvalitet i
Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen baseras också på kvalitetsindikatorer för
vårdcentraler.
Anders Wallner, hälso- och sjukvårdsstrateg, anders.wallner@skane.se, 040-675 31 30

E-fakturering gäller för leverantörer till Region Skåne - ny lag från 1 april 2019
All fakturering till Region Skåne ska vara elektronisk från 1 april 2019, vilket Region Skåne kommer
ställa krav på vid nya upphandlingar och omförhandlingar. Det innebär att leverantörerna ska
fakturera Region Skåne via e-faktura, ett sätt som är effektivt och bra för både ekonomi och miljö.
Pågående ramavtal fortsätter gälla eftersom lagen inte gäller retroaktivt.
Läs mer om fakturering för leverantörer på skane.se.
Ann Djerf-Svensson, projektledare, ann.djerf-svensson@skane.se, 0768-87 07 22

Informationsmaterial om det nya läkarutlåtandet för livränta
Försäkringskassan har tagit fram informationsmaterial som visar innehåll och information om det nya
läkarutlåtandet för livränta. Presentationen kan användas för spridning. I materialet finns också länkar
till aktuella webbsidor och läkarutlåtandet.
Ta del av informationsmaterialet i nyheten på Vårdgivare Skåne.
Anja Nyberg, projektledare/strateg, anja.nyberg@skane.se, 040-675 31 40
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Bokning av resa till korttidsboende
Resa till korttidsboende bokas som permissionsresa från och med 7 januari 2019.
Via webbokning kan resa till korttidsboende göras genom att boka permissionsresa. Vid
telefonbokning bokas resan med tjänstekortsnummer. Ändringen görs för att framöver få enhetliga
rutiner.
Läs mer om att boka resa till korttidsboende i nyheten på Vårdgivare Skåne. Mer information om att
boka sjukresor på webben hittar du på vardgivare.skane.se > Patientadministration > Beställ
produkter och tjänster > Sjukresor.
Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig serviceresor, jennie.hohenthal@skanetrafiken.se, 0451-28 84 85

Påminnelse: kom ihåg att stämpla högkostnadskort
Det är viktigt att alla frikortsgrundande vårdkontakter stämplas in i patientens högkostnadskort. Detta
är enda sättet att få en sammanhängande bild av högkostnadsskyddet när patienten besöker
vårdgivare i andra landsting eller privata vårdgivare i Skåne som inte är anslutna till WebPriva eller
Pasis.
Observera att de nya högkostnadskorten med det uppdaterade beloppet för 2019 (1150 kronor) ännu
inte går att beställa. Tillsvidare ska de befintliga högkostnadskorten användas. Informera däremot
gärna patienten om ändringen av beloppet.
På vardgivare.skane.se > Patientadministration > Avgifter och Prislistor > Patientavgifter >
Högkostnadsskydd och frikort kan du ta del av mer information om vad som gäller kring
högkostnadsskydd och frikort.
GSF Patientservice Offentliga vårdgivare, 39 000.
GSF Vårdgivarservice Privata vårdgivare, 040-623 90 00

Ny bokningsrutin för sjukresor med specialfordon i Malmö
Från och med 1 februari 2019 kan inte längre den som är färdtjänstberättigad göra sjukresor på sitt
färdtjänstabonnemang, vilket tidigare varit möjligt inom Malmö stad.
Skånetrafiken är enligt lag är ansvarig för alla sjukresor som görs i Skåne. För att alla som bor i Skåne
ska behandlas lika, görs nu denna förändring. För dig som bokar sjukresor för Malmöbor innebär
förändringen att:
 Sjukresor med personbil bokas hos Malmö Serviceresor,
telefon 040-34 55 20 dygnet runt.
 Sjukresor med specialfordon bokas hos Skånetrafiken på
Telefon 0771-77 44 11 dygnet runt.
Läs mer i nyheten på Vårdgivare Skåne eller hos Skånetrafiken.

Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig serviceresor, jennie.hohenthal@skanetrafiken.se, 0451-28 84 85

Separat telefonkö för sjukvårdspersonal
Skånetrafiken och Serviceresors beställningscentral inför från och med 22 januari 2019 en separat
telefonkö för sjukvårdspersonal som ska boka sjukresa. Syftet med den nya telefonkön är att separera
samtal om sjukresa och färdtjänst, och på så sätt försöka få effektivare samtal. En utvärdering
kommer att göras efter införandet.
Vid beställning gäller samma telefonnummer som tidigare, 0771-77 44 11.
Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig serviceresor, jennie.hohenthal@skanetrafiken.se, 0451-28 84 85

Ny postadress för kundtjänst Serviceresor
Från och med 14 januari byter kundtjänst Serviceresor postadress. Den nya adressen är:
Skånetrafiken, Kundtjänst Serviceresor, 281 83 Hässleholm
Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig serviceresor, jennie.hohenthal@skanetrafiken.se, 0451-28 84 85

Hjälp till att korta väntetiderna inom ögonsjukvården
Sedan 2014 finns vårdval öppen ögonsjukvård i Region Skåne som ett steg i att förbättra
tillgängligheten för patienterna. Trots vårdvalet väntar många fortfarande onödigt länge. Du som
remitterar till ögonsjukvård kan hjälpa patienten till en kortare väntetid genom att informera om
samtliga de mottagningar som har avtal med Region Skåne. På 1177.se finns också möjlighet att hitta
och jämföra väntetider för de olika mottagningarna.
Patienten har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne. Alla ögonmottagningar som jobbar på
uppdrag av Region Skåne uppfyller samma krav om kompetens och patienten betalar samma
patientavgift. Det gäller både akuta besvär och icke-akuta besvär.

Joanna Linde, hälso- och sjukvårdsstrateg, joanna.linde@skane.se, 0706-74 48 21

Arbetet med Skånegemensam digitalisering fortsätter
Fas 2 av Skånegemensam digitalisering är nu i full gång. I november och december hölls två
välbesökta workshops inom vård, omsorg och socialtjänst. Fokus för dagarna låg på
informationsöverföring mellan vårdgivare, ambulans, akutbesök och hembesöksläkare samt vilka
möjligheter som skapas genom att använda sammanhållen journalföring (NPÖ) genom hela vård- och
omsorgsprocessen. Nästa steg är att fortsätta samverkan och samtal i olika relevanta nätverk och att
färdigställa handlingsplaner för de sex fokusområden som identifierades under hösten.
Monika Kraft, programchef eHälsa och digitalisering, monika.kraft@skane.se, 0768-87 08 92

SDV – Skånes Digitala Vårdsystem
Möte för privata vårdgivare kring involvering i SDV
Efter det senaste mötet 3 december 2018 gick en förfrågan ut till privata vårdgivare för att delta i
arbetet med olika workstreams inom SDV. Många har visat intresse och nu fortsätter ett mer detaljerat
arbete för hur de privata vårdgivarna mer konkret kan involveras. En mötesinbjudan kommer att gå ut
till de som anmält intresse. Under mötet är tanken att tillsammans ta fram och bryta ner målbilden.
Vid frågor kontakta gärna Stefan Bremberg (kontaktuppgifter nedan) eller sdv@skane.se.
Stefan Bremberg, ordförande Branschråd Privata Vårdgivare i Skåne, stefan.bremberg@capio.se, 046-35 05 31

Nya riktlinjer
Nya riktlinjer för ytterligare behandling inom vårdval Psykoterapi
Nu finns nya riktlinjer för patienter som bedöms behöva ytterligare behandling inom vårdval
Psykoterapi på vardgivare.skane.se > Vårdgivare > Uppdrag, avtal och uppföljning > LOV – hälsooch vårdval (se dokumentet Förfrågningsunderlag och avtal för psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande
2019).
Om patienten inte fått effekt av första behandling kan hen få ny remiss för en (1) ny eller annan
behandling inom vårdval psykoterapi. Detta kan ske tidigast 3 månader efter uppföljning eller 6
månader efter avslutad behandling utan uppföljning samt efter ny medicinsk bedömning på
vårdcentral där patienten är listad. Efter två behandlingar kan patienten få en ny behandling tidigast
12 månader efter uppföljning eller 15 månader efter avslutad behandling utan uppföljning.

Carola Teirfolk, hälso- och sjukvårdsstrateg, carola.teirfolk@skane.se, 040-675 31 31

Ny AKO-riktlinje: Rehabilitering vid cancer
Strategiska cancerrådet inom Region Skåne gav, under 2018, en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett
material om hur primärvården kan omhänderta fortsatt rehabilitering för cancerpatienter, efter avslutad
aktiv behandling inom specialistvården. Upplägget bygger på att specialistvården ska identifiera
fortsatt rehabiliteringsbehov och tillsammans med patienten ge förslag till primärvården för fortsatt
rehabiliteringsarbete. Primärvården ansvarar för basal rehabilitering.
Läs mer i nyheten på Vårdgivare Skåne och ta del av riktlinjen på vardgivare.skane.se > Vårdriktlinjer
> Medicinska områden > Cancer > AKO > Rehabilitering vid cancer.

Sten Tyrberg, Teamledare AKO, specialistläkare allmänmedicin, sten.tyrberg@skane.se, 0702-08 67 75

Nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården
Den 1 mars 2019 börjar nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården att gälla. De nya
föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) ersätter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29).
Mer information finns i nyheten på Vårdgivare Skåne.
Anja Nyberg, projektledare/strateg, anja.nyberg@skane.se, 040-675 31 40

NT-rekommendation för insulinpump MiniMed 670G
Vid ordination av insulinpump MiniMed 670G är det viktigt att följa NT-rekommendationen och
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård. Precis som för läkemedel är det viktigt med ett
ordnat införande av medicintekniska produkter som kan komma att användas i stor volym och som
kan ge en stor budgetpåverkan.
Läs mer om rekommendationerna här.
Läkemedelsrådet, lakemedelsradet@skane.se

Regionala riktlinjer vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel i Region Skåne
På uppdrag av Läkemedelsrådet har regionala riktlinjer tagits fram som stöd vid förskrivning av
beroendeframkallande läkemedel (opioider och bensodiazepiner). Tanken är att dokumentet ska
underlätta för förskrivarna och minska riskerna vid behandling med dessa läkemedel. Centrala delar
är behandlingsansvar, basbehandling, riskbedömning inför insättande/receptförnyelse och kontroll
över förskrivningen. Riktlinjerna innehåller även praktisk hjälp i form av konverteringsguider,
nedtrappningsscheman och patientinformation.
Ta del av dokumentet på vardgivare.skane.se > Vårdriktlinjer > Läkemedel > Övriga riktlinjer och
direktiv > Beroendeframkallande läkemedel
Läs mer om läkemedelsriktlinjer och övriga riktlinjer och direktiv på vardgivare.skane.se >
Vårdriktlinjer > Läkemedel.
Catharina Andersson, apotekare, catharina.a.andersson@skane.se, 040-675 34 64

IT
Nu finns fakturaspecifikation för internfaktura i WebSesam
Enheter som internfaktureras hjälpmedel från Hjälpmedel Skåne kan nu se fakturaspecifikation. I
WebSesams högermeny finns alternativet eFaktura där en överblick av enhetens fakturor syns.
Genom att klicka på en enskild faktura kan du bland annat se enskilda förskrivningar, patient och
artikel.
Marjan Basirat, controller, marjan.basiratalighanbari@skane.se

Mottagningar som förskriver TENS – hör av er!
Hjälpmedel Skåne fortsätter att implementera förskrivna hjälpmedel i IT-systemet Sesam. Under
2019-2020 genomförs ett projekt som ska se till att all utlåning och förskrivning av TENS kommer in i
Websesam. Inom kort startar en kartläggning av hur försörjningen fungerar idag och Hjälpmedel
Skåne behöver därför få kontakt med de mottagningar som idag förskriver TENS. Målet är att skapa
så effektiva processer och rutiner som möjligt för både förskrivare och patienter.

Kontakta projektledare Yvonne Sommerfeldt (kontaktuppgifter nedan) om du vill vara med och
påverka framtidens processer.
Yvonne Sommerfeldt, projektledare, yvonne.sommerfeldt@skane.se, 046-77 09 41

Utbildning
Välkommen till mässan Läkemedel i Skåne 2019
Skånes årligen återkommande utbildningsdag kring läkemedel och kliniska vardagsproblem,
arrangeras för 20:e året i rad av Läkemedelsrådet i Region Skåne.
När? 20-21 mars 2019
Var? MalmöMässan i Hyllie
Mässan har ett omfattande program med föreläsningar, parallella sessioner och utställningar.
För anmälan och program se www.skane.se/rekmassa
Johanna Glad, apotekare, johanna.glad@skane.se, 040-675 37 00

Att använda tolk i samtalsbehandling
Att arbeta med tolk i samtalsbehandling kan upplevas som ett hinder, men är också en enorm tillgång.
Den här utbildningen kan hjälpa dig bland annat genom att lyfta olika perspektiv kring att arbeta med
tolk i samtalsbehandling. Utbildningen anordnas av Kunskapscentrum migration och hälsa.
När? 15 mars 2019
Var? Kunskapscentrum migration och hälsa, Baltzarsgatan 31 Malmö
Anmäl dig till utbildningen på vardgivare.skane.se > Kompetens och utveckling > Utbildningskalender.
Sabina Gusic, psykolog/utvecklare, sabina.gusic@skane.se, 0725-97 73 27
Johan Andersson, psykolog/utvecklare, johan.m.andersson@skane.se, 0725-97 22 26

Tolkade möten ur ett barnperspektiv
När patient och vårdpersonal inte delar samma språk är tolken en viktig länk för att hälso- och
sjukvården ska kunna säkerställa sitt uppdrag gentemot patienten och närstående. För att stärka
hälso- och sjukvårdspersonal i att föra samtal via tolk erbjuder Kunskapscentrum migration och hälsa
fortbildning kring detta. Vid utbildningstillfället ligger fokus på barnets perspektiv kring det tolkade
samtalet. Utbildningen kan vara till nytta för dig som möter barn och familjer som talar ett annat språk
än svenska och vill fördjupa dig kring tolkade möten i vården med fokus på barnets perspektiv.
Läs mer och anmäl dig till utbildningen på vardgivare.skane.se > Kompetens och utveckling >
Utbildningskalender.
Micaela Nilsson, barnsjuksköterska/utvecklare, micaela.f.nilsson@skane.se, 0722-06 65 80

Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till introduktionsutbildning
Utbildningsdagen ger en bred introduktion till området migration och hälsa och riktas till all hälso- och
sjukvårdspersonal. Under dagen sker en genomgång av hur migration påverkar den psykiska och

fysiska hälsan. Vi pratar också om hur patientens migrationsbakgrund kan påverka tillgången till
adekvat och jämlik vård.
När? Utbildningen erbjuds vid två tillfällen, onsdagen 13 mars eller fredag 10 maj
Var? Kunskapscentrum migration och hälsa, Baltzarsgatan 31 Malmö
Läs mer och anmäl dig på vardgivare.skane.se > Kompetens och utveckling > Utbildningskalender.
Kristina Sjöholm, socionom/utvecklare, kristina.sjoholm@skane.se, 040-623 93 21

Endoskopiutbildning 29 april 2019
Vårdhygien bjuder in till utbildningsdag för enheter som använder flexibla endoskop. Utbildningen
fokuserar på kanalförsedda instrument.
När? 29 april 2019 kl 8.30 – 15.00
Var? Malmö
Läs mer och anmäl dig på vardgivare.skane.se > Kompetens och utveckling > Utbildningskalender.
Carina Andersson, hygiensjuksköterska, carina.d.andersson@skane.se, 046-17 32 77

Hälso- och vårdval
Förfrågningsunderlag för Vårdcentral 2019 och förtydligande
Nu finns Förfrågningsunderlag för Vårdcentral 2019 med förtydligande publicerade på
vardgivare.skane.se > Uppdrag, avtal och uppföljning > LOV – hälso- och vårdval. Dessutom är ett
flertal av blanketterna gällande Vårdcentralerna uppdaterade.
Karin Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg, karin.h.petersson@skane.se, 0725-95 12 60

Registreringsanvisningar för Vårdcentral 2019
Registreringsanvisningar för Vårdcentral 2019 finns nu publicerade på Vårdgivare Skåne. Nytt för
2019 är bland annat instruktioner för registrering av digitala vårdkontakter, samt vad som krävs för att
vårdkontakten ska bedömas som kvalificerad sjukvård.
De kvalificerade digitala vårdkontakterna:
 Ska omfatta medicinsk bedömning/åtgärd
 Ska ske i dialog mellan patient och vårdgivare
 Ska innehållsmässigt och tidsmässigt ersätta/motsvara ett fysiskt öppenvårdsbesök
 Ska journalföras
 Kräver inloggning med lösenord eller BankID
Den som utför vården har kostnadsansvar för medicinsk service när det gäller digitala vårdkontakter.
Kontakterna registreras som distanskontakt via video i PMO även utan bildöverföring. Digital kontakt
som inte uppfyller krav på kvalificerad sjukvård registreras som indirekt kontakt.
Karin Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg, karin.h.petersson@skane.se, 0725-95 12 60

Kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne 2019
Definitioner och beskrivningar av kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne 2019 finns nu
tillgängliga på vardgivare.skane.se > Uppdrag, avtal och uppföljning > LOV hälso- och vårdval >
Vårdcentral > Riktlinjer och rutiner > Definitioner kvalitetsindikatorer 2019.
Att följa den egna verksamhetens resultat är viktigt både för att kunna ge patienterna bästa möjliga vård
och samtidigt jobba med intern kvalitetsutveckling. Det nationella arbetet med Primärvårdskvalitet
fortsätter.
I nuläget saknas vissa juridiska och tekniska lösningar för att resultaten ska kunna ses på nationella
visningsytan Vården i siffror. Därför fortsätter Region Skåne följa samma indikatorer som 2018 med
mindre textjusteringar och uppdaterade målnivåer för de läkemedelsrelaterade indikatorerna.
Karin Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg, karin.h.petersson@skane.se, 0725-95 12 60

Uppdrag inom LOU – lagen om offentlig upphandling
Nya avtal inom multimodal smärtrehabilitering
Förvaltningsrättens dom i överklagan avslog motpartens ansökan om ingripande enligt LOU, och avtal
har därmed kunnat tecknas för multimodal smärtrehabilitering. De tre nya leverantörerna, som på
uppdrag av Region Skåne kommer att arbeta med multimodal smärtrehabilitering, är Tjugonde
Företagshälsovård, Vita Villan AB och Susano AB. De nya verksamheterna startar 1 april 2019.
Läs mer i nyheten på Vårdgivare Skåne.
Marcela Urey Adamsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, marcela.adamsson@skane.se, 040-675 31 11

Verksamhet enligt LOL och LOF
– lagen om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi

Verksamhetsuppföljning för 2018
Inom kort är det dags att lämna in den årliga verksamhetsredovisningen, en skyldighet du som
vårdgivare har enligt LOF § 25 respektive LOL § 26. Verksamhetsredovisningen lämnas in digitalt.
Instruktioner och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut inom kort.
Helena Wallander, hälso- och sjukvårdsstrateg, helena.wallander@skane.se, 040-675 35 76
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