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

Nyheter
Håll dig uppdaterad inför årets influensasäsong
Årets influensavaccinering påbörjas 3 november. Region Skåne erbjuder som tidigare kostnadsfri
vaccination till personer över 65 år, gravida och andra som rekommenderas vaccin. Det är viktigt att
kunna genomföra vaccinationerna på ett bra sätt för att samtidigt skydda individer i riskgrupp. Därför
kommer riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal att prioriteras för vaccination till och med slutet
av november 2020.
På grund av covid-19 pandemin behöver varje verksamhet också planera för ett anpassat
vaccinationsgenomförande för att minska risken för smittspridning. Läs mer om detta hos
Folkhälsomyndigheten.
Uppdaterad information kring årets influensasäsong hittar du på vardgivare.skane.se > Vårdriktlinjer >
Smittskydd > Influensasäsong 2020/2021.
Upptaktsmöten
För dig som arbetar med influensavaccination kommer årets upptaktsmöten att hållas digitalt via
Teams den 8 och 14 oktober. Läs mer och anmäl dig på https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningar/utbildningar/upptaktsmote-influensa/.
Läs mer om årets influensavaccination på Vårdgivare Skåne.
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare, per.hagstam@skane.se, 040-33 71 84

Påminnelse – Nytt språktolkavtal från 1 juli
Den 1 juli övergick Region Skåne till ny språktolksleverantör, Digitaltolk. All bokning av språktolk ska
ske från upphandlad språktolksleverantör, Vi ber alla uppmärksamma att beställning av språktolk inte
är godkänt att ske till tidigare avtalad språktolksleverantör. Om enheten saknar kundnummer och
inloggningsuppgifter, eller ni vill veta mer om det nya avtalet och arbetssättet, läs mer på
vardgivare.skane.se > Patientadministration > Beställ produkter och tjänster > Språktolk > Viktigt att
ha kundnummer inför det nya språkavtalet.

Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, bo.lindholm@skane.se, 040-675 39 98
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Region Skåne erbjuder män bosatta i Skåne regelbunden testning för prostatacancer
genom PSA-test
Regelbunden prostatacancertestning ger möjlighet att på ett kontrollerat sätt erbjuda män en testning
för att tidigt upptäcka prostatacancer. Män som är mellan 50 och 74 år kommer stegvis under de
kommande åren erbjudas att testa sig.
Läs mer om regelbunden prostatacancertestning på Vårdgivare Skåne.

Anna-Carin Börjedahl, koordinator, Prostatacancercentrum Skåne, prostatacancercentrum@skane.se, 0724-65 74 13

Nya vårdhygieniska rekommendationer
Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie verksamhet i öppenvård samt
uppdaterade rekommendationer om åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från
personal till äldre omsorgstagare och patienter, finns nu tillgängliga på Vårdgivare Skåne.
Läs mer om de nya vårdhygieniska rekommendationerna på Vårdgivare Skåne.

Caroline Ollermark, administratör, caroline.ollermark@skane.se

Snart dags för nationella Graviditetsenkäten
Den nationella Graviditetsenkäten börjar skickas ut den 1 oktober 2020. Syftet med enkäten som görs
tillgänglig via 1177s e-tjänster, är att få svar på hur kvinnor upplever vården inför, under och efter
förlossning. Ett nationellt budskapsunderlag har tagits fram och mer information och tillgång till
informationsmaterial kommer att delas med berörda verksamheter inom kort.

Fredrika Lissdaniels, hälso- och sjukvårdsstrateg, fredrika.lissdaniels@skane.se

Webbenkät för att följa upp leverantörernas bild av vårdval psykoterapi
I mitten av oktober kommer leverantörer inom vårdval psykoterapi att få ut en enkät från Region
Skåne. Genom enkäten önskar Region Skåne leverantörernas uppfattning om vårdvalet. Leverantörer
kommer att exempelvis få besvara frågor om gällande villkor, covid-19, Vårdgivarservice tillgänglighet
och samverkan med vårdcentraler. Sammantaget utgörs enkäten av 15 frågor.
Enkäten kommer att vara webbaserade och mailet kommer att ha Region Skånes leverantör för
enkäten som avsändare, Indikator.
Kalle Brandstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg, kalle.brandstedt@skane.se, 072-465 74 24

Patienternas upplevelser i vården
Region Skåne kommer under hösten/vintern 2020 att genomföra mätningar av den patientupplevda
kvaliteten inom ramen för den Nationella Patientenkäten. Mätningar kommer att genomföras inom
flera områden. Bland annat ska patienternas upplevelser mätas inom habilitering, vårdcentraler och
akutmottagningar. Resultaten kommer att redovisas publikt i början av 2021.
Här hittar du mer information om Nationella Patientenkäten.
Alexander Dozet, hälsoekonom, alexander.dozet@skane.se

Vårdgivarservice öppettider
Vårdgivarservice öppettider är måndag till fredag 08:00-12:00 från och med 14 september 2020. Detta
gäller tills annat beslut meddelas.
Lirije Breznica, enhetschef Vårdgivarservice, lirije.breznica@skane.se, 0768-87 12 96

SDV – Skånes Digitala Vårdsystem
Se senaste månadsrapporten
För att ge de mottagande verksamheterna större inblick i vad som händer i SDV-programmet,
publiceras från och med februari 2020 en månadsrapport på Vårdgivare Skåne. Den innehåller
statusuppdateringar från de olika arbetspaket som arbetet i SDV-programmet består av.
Läs mer på Vårdgivare Skåne > Kompetens och utveckling > Projekt och utvecklingsarbete > SDV >
Månadsrapporter och dokument.
Fredrik Jonsson, kliniskt ansvarig SDV Utrullning, Fredrik.N.Jonsson@skane.se

Nya riktlinjer
Regional rutin, Hantering av insulinordinationer – nytt för PMO och Pascal
Insulinordinationer sker idag på en mängd olika sätt, inte alltid patientsäkert varför det finns ett
behov av att strama upp riktlinjerna utifrån ett författningsenligt, patientsäkert sätt utan att
åsidosätta det medicinska behovet av flexibilitet. Allt insulin ska ordineras i PMO
Läkemedelsmodul. För patienter med kommunal hemsjukvård görs ordinationer i Pascal, med
vissa undantag.
Läs mer på Vårdgivare > IT och support > IT-stöd och tjänster A-Ö > Läkemedel > System.
Cecilia Lenander, leg apotekare, cecilia.lenander@skane.se, 040-675 32 56

Provtagning av covid-19 för patienter utan fullständigt personnummer
De patienter som inte kan anmäla om självtest för covid-19 via Bank-Id och 1177 ska kunna erbjudas
test via en vårdcentral. Detta gäller bland annat patienter som inte har ett fullständigt personnummer.
Patienter som inte har ett fullständigt personnummer kan inte lista sig enligt hälsoval utan får vända
sig till den vårdcentral de själva önskar för att kunna erhålla ett test. Vård i samband med covid-19 är
enligt smittskyddslagen kostnadsfri. De patienter som kan komma att beröras av detta är exempelvis
asylsökande och papperslösa.
Läs mer om självtest på 1177.
Tänk även på att följa rutiner för upprättande av reservnummer i samband med eventuell provtagning.
Smittskydd Skåne och Kunskapscentrum migration och hälsa

Utbildning
Stort intresse för KBT på nätet – nytt utbildningstillfälle i höst
Intresset för KBT på nätet via e-tjänsten Stöd och behandling hos vårdcentralerna har varit stor under
våren. Internetförmedlad KBT är i korthet ett elektroniskt förmedlat behandlarstöd för kognitiv
beteendeterapi i självhjälpsformat. Just nu finns det 35 vårdcentraler som erbjuder KBT på nätet
jämfört med årsskiftet då det var 13 anslutna vårdcentraler. Det ökade intresset avspeglas även på
startade behandlingar via nätet. Fram till augusti 2020 startades 464 behandlingar, jämfört med 91
utbildningar under samma period 2019. Eftersom intresset är stort möter vi nu efterfrågan genom att
erbjuda ytterligare utbildningar i höst.
Mer information och anmälan finns i Utbildningsportalen, sök på Stöd- och behandlingsplattformen.
Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, ola.winquist@skane.se

Webbinarium om belastningsbesvär i samband med idrott
Nu kan du se det webbinarium som sändes den 3 september på temat belastningsbesvär i samband
med idrott. Webbinariet handlar om belastningsskador i de nedre extremiteterna och vad som kan
vara bra att tänka på. Filmen finns tillgänglig på vardgivare.skane.se > Kompetens och utveckling >
Sakkunniggrupper > AKO Skåne > Filmer - Videotek och Webbinarium > Rörelseorganens sjukdomar
> Belastningsbesvär i samband med idrott
AKO Skånes webbinarier är direktsända föreläsningar med möjlighet att ställa frågor under tiden.
Sändningen sker första torsdagen i månaden under hösten, klockan 12.45 - 13.15.
Fredrika Persson, utbildningsadministratör, fredrika.persson@skane.se

Det goda tolksamtalet – så blir du bättre på att arbeta med tolk
Den här utbildningen ger dig praktisk kunskap som ökar chanserna till ett gott tolksamtal i vårdmötet.
Här belyses språktolkning ur hälso- och sjukvårdspersonalens, patienternas och tolkarnas perspektiv.
Tolken är en viktig länk för hälso- och sjukvården att kunna säkerställa uppdrag gentemot patienten.
Men tolkade vårdmöten kan vara utmanande. Då behövs kunskaper i att kommunicera via tolk och
kunna anpassa kommunikationen till olika situationer och patienters behov.
Läs mer och anmäl dig här.
Kunskapscentrum migration och hälsa, Kristina Sjöholm, handläggare hälsa, kristina.sjoholm@skane.se

Bemötande, utredning och behandling av tortyröverlevare
En halvdagsutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om psykologiska, fysiska och psykosociala
effekter av tortyr. Utbildningen tar upp bemötande, behandling och utredning av människor som
utsatts för tortyr. Utbildningen hålls av medarbetare från Svenska Röda Korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade, som har mångårig erfarenhet av att utreda och behandla tortyr.
Länk till anmälan 10 november

Länk till anmälan 3 december (detta tillfälle riktar sig specifikt till dig som arbetar med barn och unga)
Kunskapscentrum migration och hälsa, Ida Gunge, handläggare hälsa, ida.gunge@skane.se

Hälso- och vårdval
Uppföljning prioriterade områden 2020 för Vårdcentral, kvartal 2
Uppdragsgivaren följer kvartalsvis prioriterade områden i enlighet med bestämmelserna i
Förfrågningsunderlag 2020 för Vårdcentral. Statistik för ett av områdena, listade till namngiven fast
läkarkontakt, publiceras på Vårdgivare Skåne.
Efter kvartal två gör uppdragsgivaren inte enskilda utskick till respektive Vårdcentral. De Vårdcentraler
med inga eller få listade till fast läkarkontakt kontaktas av uppdragsgivaren med information och
begäran om att inkomma med handlingsplan.
Mari Månsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, mari.mansson@skane.se

Vårdgaranti tre dagar
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning vill uppmärksamma att arbetet med att registrera
vårdgarantin har gett gott resultat. För första gången sedan mätningen påbörjades når Region Skåne
den nationellt överenskomna gränsen på 85 % gällande medicinsk bedömning inom tre dagar.
Läs mer och ta del av statistik kring väntetider i vården.
Susanne Svensson, hälso- och sjukvårdsstrateg, susanne.svensson@skane.se
Mari Månsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, mari.mansson@skane.se

Informationsmöte Förfrågningsunderlag 2021, Vårdcentral, BVC och BMM
Välkommen på digitalt informationsmöte avseende förändringar för Vårdcentral, BVC och BMM i
Förfrågningsunderlag 2021. Mötet är planerat till eftermiddagen 24 november och kommer att
genomföras som en webbsändning med viss möjlighet till interaktion och frågor.
Förfrågningsunderlaget beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 november 2020. Inbjudan
med mer information kommer att skickas ut senare.
Karin Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg, karin.h.petersson@skane.se

Verksamhet enligt LOL och LOF
– lagen om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi
Digitala besök
I syfte att möjliggöra vårdinsats genom digitalt vårdmöte då direktkontakt bör undvikas på grund av
risk för spridning av covid-19 samt skapa förutsättningar för leverantörer att kunna bedriva vård har
tidigare beslut om tillämpning och ersättning för detta förlängts till och med 2020-12-31.

Information avseende LOL och LOF:s möjlighet att tillämpa digitala besök gick ut via Vårdgivarservice
den 17 juni 2020.
Gun Tranström, hälso-och sjukvårdsstrateg, gun.transtrom@skane.se
Eva Hillborg, hälso- och sjukvårdsstrateg, eva.hillborg@skane.se

Tandvård
Ny modell för urval till tandregleringsbehandling
Den 1:e oktober 2020 startar den nya modellen för Ortodonti och den nu gällande temporära modellen
upphör att gälla. Den nya modellen för Ortodonti hanterar all Ortodonti d.v.s. urval, second opinion,
konsultationer och behandling. Behandling och second opinion innehåller inga nämnvärda
förändringar medan urval är förändrat i stora delar. Det nya regelverket för ortodonti är publicerat på
webbsidan under ”Regelverk och vårdprogram”.
Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig, hakan.hellbjer@skane.se, 044-309 35 29

Påminnelse – Nytt språktolkavtal från 1 juli
Den 1 juli övergick Region Skåne till ny språktolksleverantör, Digitaltolk. All bokning av språktolk ska
ske från upphandlad språktolksleverantör, Vi ber alla uppmärksamma att beställning av språktolk inte
är godkänt att ske till tidigare avtalad språktolksleverantör. Om enheten saknar kundnummer och
inloggningsuppgifter, eller ni vill veta mer om det nya avtalet och arbetssättet, läs mer på
vardgivare.skane.se > Patientadministration > Beställ produkter och tjänster > Språktolk > Viktigt att
ha kundnummer inför det nya språkavtalet.

Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, bo.lindholm@skane.se, 040-675 39 98
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