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

Nyheter
Munskydd återinförs i vården
Nu skärps de vårdhygieniska rutinerna igen med anledning av covid-19 situationen. Du ska åter
använda munskydd när du inte kan hålla avstånd. Även patienter och besökare bör använda
munskydd.
På grund av ökad smittspridning i samhället och nya virusvarianter med potentiellt ökad smittsamhet
behöver vi återinföra användning av munskydd i vården.
Läs mer på Vårdgivare Skåne: Munskydd återinförs i vården - Vårdgivare Skåne (skane.se)
Vid frågor kontakta, Anna Stjärne Aspelund, medicinskt områdesansvarig, Vårdhygien Skåne,
Anna.StjarneAspelund@skane.se

Tilläggsrutin för samverkan vid utskrivning under jul- och nyårshelgen
Liksom tidigare år har huvudmännen Region Skåne och de skånska kommunerna, via
intresseorganisationen Skånes Kommuner, kommit överens om att vara tillgängliga för gemensam
planering under juldagen den 25/12 och nyårsdagen den 1/1. Syftet med tilläggsrutinen är att
underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under jul- och nyårshelgen
Under helgdagarna är vissa kommunala verksamheter samordnade och för att säkerställa att
utskrivningsinformation, såsom tvärprofessionell epikris och läkemedelslista, når rätt enhet kan
meddelandefunktionen i Mina planer användas för kommunikation avseende särskilda faxnummer för
jul- och nyårshelgen. Särskild support vid fel i enskilda ärenden och behörigheter i IT-stödet Mina
planer hanteras under dessa dagar klockan 9:00–14:00 av Servicedesk på telefon 30 000 (externt
077-67 30 000). Driftstörningar och avbrott hanteras som vanligt och anmäls till Servicedesk även
övriga tider.
Tilläggsrutinen för jul- och nyårshelgen finns på Vårdgivare Skåne:
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/svu/tillagg-till-rutinoch-vagledning-vid-storre-helger-2021-2022.pdf
Louise Roberts, ledningsstrateg, louise.roberts@skane.se, 040-675 3117

Ortopedtekniska införandeprojektet fortskrider
Avtalsstart för det nya tjänsteleverantörsavtalet för ortopedtekniska tjänster är 2022-03-01.
Avtalen är nu färdigställda, både för prefabricerade produkter och avtal för tjänsteleverantör. Avtalen
för prefabricerade produkter är igång sedan början av 2021. Arbetet med implementering i
Ansvarig utgivare
Redaktör
Vårdgivare Skåne

Maria Antonsson-Anderberg, maria.antonsson-anderberg@skane.se
Mikaela Fridh, annika.x.karlsson@skane.se
vardgivare.skane.se

beställningssystemet Visma webSesam kommer att färdigställas i samband med avtalsstart. Fram till
avtalsstart gäller fortsatt användande av pappersremisser.
Utbildningar till förskrivare kommer att hållas via Teams i februari. Information och datum publiceras
på Vårdgivare Skåne tillsammans med manualer.
Läs mer på Vårdgivare Skåne om införandeprojekt hjälpmedel – ortopedtekniska hjälpmedel

Henrik Fajerson Petersson, projektledare, henrik.fajerson.petersson@skane.se

Fortsatta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19
Från och med 1 november gäller uppdaterade regler för provtagning för covid-19. Ändringarna
innebär lättnader som i första hand berör individer i samhället. Som vård- och omsorgspersonal måste
vi hålla i för att fortsätta att skydda våra patienter. För att förhindra smittspridning av covid-19 behövs
fortsatt flera kompletterande åtgärder.
Läs mer om aktuella åtgärder på Vårdgivare Skåne Fortsatta åtgärder för att förhindra smittspridning
av covid-19 - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Christin Tornvall, enhetschef, Vårdhygien Skåne christin.tornvall@skane.se

Nu kommer vinterkräksjukan – så skyddar du dig och patienterna
Nu ökar konstaterade fall av smittsamma gastroenteritvirus, i dagligt tal vinterkräksjuka. Därför är det
viktigt att alla inom vården har kunskap om smittvägar samt hur misstänkta och konstaterade fall ska
hanteras.
Läs mer på Vårdgivare Skåne Nu kommer vinterkräksjukan – så skyddar du dig och patienterna Vårdgivare Skåne (skane.se) Se också utbildningsfilmen om influensa och calici i Utbildningsportalen
(krävs inloggning med RSID-nummer) Influensa och calici (luvit.se)
Christin Tornvall, enhetschef, Vårdhygien Skåne christin.tornvall@skane.se

Regionfullmäktige har beslutat kring patientavgifter för 2022
Patientavgifter i öppen vård:
Region Skåne har valt att följa nationella rekommendationer om nivån på högkostnadsskydd och
beslutat att högkostnadsskyddet för 2022 höjs till 1200 kr.
Vaccination mot covid-19 är fortsatt kostnadsfritt
Patientavgift för cancerbehandling med cytostatika eller andra cancerläkemedel samt strålbehandling
vid cancersjukdom är 200 kr/besök från och med 2022. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
Patientavgift för besök hos rehabiliteringskoordinator är 200 kr, oavsett vilken grundprofession
rehabiliteringskoordinatorn innehar.
Patientavgifter i sluten vård:
Region Skåne har valt att följa nationella rekommendationer om nivån på patientavgifter i slutenvård.
Patientavgift för den som är inskriven på sjukhus kommer från och med 2022 höjas till 110 kr per dag
under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalas 55 kr per dag.
Lägre avgift gäller för vissa grupper i slutenvård: Den sammanlagda skattepliktiga inkomsten för vissa
grupper som berättigar till lägre avgift är 7 700 kronor 2022. Denna grupp betalar 110 kronor de första
5 dagarna och därefter 55 kronor.
Hela beslutet finns att läsa på skane.se: Regionfullmäktige - Region Skåne (skane.se)

Eva Nilsson, Hälso- och sjukvårdstrateg, Staben för övergripande processer, Avd för Hälso- och sjukvårdsstyrning,
eva.b.nilsson@skane.se

Nytt digitalt LMA-kort från den 1 januari 2022
Med start 1 januari 2022 inför Migrationsverket nya LMA-kort. De nya korten uppdateras digitalt och
ger alltid aktuell information om giltighetstid. De gamla korten kommer succesivt fasas ut och under
första halvåret 2022 kommer det att finnas två olika sorters kort i omlopp.
Information kommer att finnas från årsskiftet på Migrationsverkets hemsida

Eva Nilsson, Hälso- och sjukvårdstrateg, Staben för övergripande processer, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning,
eva.b.nilsson@skane.se

Vaccinsidan – nytt utseende
Under hösten har ett flertal nya vaccinavtal trätt ikraft och aktuella priser på sidan har varit svårt att
upprätthålla, därför har vaccinsidan justerats och fått ett nytt utseende. Vaccinpriserna finns inte
längre med i tabellen. Aktuella vaccinpriser hittar du i första hand via avtalskatalogen.
http://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/produktkataloger/vaccin.xlsx
För de flesta vaccin finns det ett upphandlat pris som är sekretessbelagt, dessa priser finns inte med i
avtalskatalogen. Skicka ett mail till koncerininkop-lakemedel@skane.se för prisinformation. Skriv
”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.
Mer information finns på Vårdgivare Skåne Vaccination - Patientavgifter - Vårdgivare Skåne
(skane.se)

Eva Nilsson, Hälso- och sjukvårdstrateg, Staben för övergripande processer, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning,
eva.b.nilsson@skane.se

Nya riktlinjer
Nytt PM: Covid-19 – Misstänkt eller konstaterat fall, vårdhygienisk information och rutiner
Verksamhetsspecifika PM för handläggning av misstänkt och konstaterad covid-19 för
Ambulanssjukvård, Akutmottagningar, IVA, Vårdavdelning, Operationsavdelning samt
Öppenvård/Vårdcentral ersätts nu med ett samlat dokument.
Läs mer på Vårdgivare Skåne Nytt PM: Covid-19 – Misstänkt eller konstaterat fall, vårdhygienisk
information och rutiner - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Christin Tornvall, enhetschef, Vårdhygien Skåne christin.tornvall@skane.se

Utbildning
Uppdaterade kurser i SPiSS, SuicidPrevention i Svensk Sjukvård
Region Skåne har, tillsammans med Skånes Kommuner och i dialog med brukarföreträdare,
uppdaterat två av kurserna i den webbaserade utbildningen SpiSS. Den webbaserade utbildningen är
kostnadsfri och öppen för alla som arbetar inom kommun, hälso- och sjukvård och andra
verksamheter som möter människor. Utbildningen ger ökad kunskap i att upptäcka, möta och förstå
självmordsnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord.
Du hittar utbildningen på Vårdgivare Skåne: www.skane.se/spiss
Bim Soerich, hälso- och sjukvårdsstrateg, bim.soerich@skane.se

Ny film om vanliga gynekologiska besvär
Nyinspelad videoteksfilm Doktorn frågar doktorn - Vanliga gynekologiska besvär som hanteras i
primärvården.
Länk till filmen Vanliga gynekologiska besvär som hanteras i primärvården
Vid frågor, kontakta Johanna Kollin, handläggare, AKO Skåne, johanna.kollin@skane.se

Webbinarium om hypertoni
AKO Skåne har spelat in ett nytt webbinarium om hypertoni i primärvården. Föreläsare är Bengt Zöller
Professor Allmänmedicin, kardiovaskulär medicin och genetik.
Länk till webbinarium om hypertoni
Vid frågor, kontakta Johanna Kollin, handläggare, AKO Skåne, johanna.kollin@skane.se

Utbildningstillfällen för vårdutförare i iKBT på nätet 2022
Internetförmedlad KBT är i korthet ett digitalt förmedlat behandlarstöd för kognitiv beteendeterapi i
självhjälpsformat. Just nu erbjuder 104 vårdcentraler KBT på nätet jämfört med 2020 då det fanns 48
anslutna vårdcentraler. Det ökade intresset avspeglas även på startade behandlingar via nätet.
Utbildningar för januari 2022 finns nu tillgängliga på utbildningsportalen.
Läs mer och anmäl dig här på Utbildningsportalen. Är du anställd hos en privat vårdgivare läser du
mer och anmäler dig på Vårdgivare Skåne. Eller anmäl dig direkt till ola.winquist@skane.se
Vid frågor, kontakta Ola Winquist, ola.winquist@skane.se

Alla vårdcentraler ska utbilda en administratör i Stöd- och behandlingsplattformen
Från och med 1/1-2022 ska samtliga vårdcentraler inom Hälsoval Skåne kunna erbjuda iKBTbehandling till sina listade patienter. Behandlingen genomförs via Stöd- och behandlingsplattformen
och kopplas till den enhet som patienten är listad på, oavsett var behandlaren finns. Det innebär att
varje vårdcentral ska ha minst en utbildad administratör till Stöd- och behandlingsplattformen, till
exempel medicinsk sekreterare, innan årsskiftet.
Mer information och anmälan finns här i Utbildningsportalen. Är du anställd hos en privat vårdgivare
kan du läsa mer om utbildningen på Vårdgivare Skåne och anmäl dig via sob@skane.se
Vid frågor, kontakta Ola Winquist, ola.winquist@skane.se

Utbildning - Tänk Tvärtom – för en jämställd sjukskrivning
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om genusstrukturer inom vården. Det har visat sig att,
trots att många gör sitt bästa för att ge alla patienter likvärdig vård, så görs det omedvetet skillnad
mellan kvinnor och män vid bedömning av behov av sjukskrivning och rehabilitering.
Efter genomgången utbildning Tänk Tvärtom kan du sprida kunskapen till din och andra vårdenheter.
Kunskapsspridning hjälper till att säkerställa att alla patienter får en rätt, lagom, säker och jämställd
vård.
Du hittar utbildningen i Utbildningsportalen (kräver inloggning med RS-id):
https://utbildningsportalenskane.luvit.se
Anja Nyberg, projektledare/strateg, anja.nyberg@skane.se, 040-675 31 40

Utbildning: Klinisk genetik och genetisk vägledning
Kursen ger dig möjligheter till ökad kunskap om bland annat genetik, arvsmönster och diagnostik samt
samtalsmetodik vid ärftliga hälsotillstånd. Uppdragsutbildningen, om 15 p, som ges vid Lunds
universitet, har kursstart i januari 2022.
Kursen vänder sig till dig som någon gång kommer i kontakt med sällsynta hälsotillstånd, exempelvis
sjuksköterskor, läkare, logopeder, kuratorer och habiliteringspersonal och andra yrkeskategorier. Gå
utbildningen kostnadsfritt om du är anställd i Region Skåne. Sista ansökningsdag: 17 december.
Kursen är ett samarbete mellan Centrum för sällsynta diagnoser Syd och Lunds universitet.
Du hittar mer information om uppdragsutbildningar på Lunds universitets webbplats
www.medicin.lu.se/utbildning/uppdragsutbildning

Vid frågor, kontakta Charlotte Armins Waldeck, verksamhetsutvecklare; Medicinsk service, charlotte.armins-waldeck@skane.se

Hälso- och vårdval
Påminnelse: Avveckling av KBT kort inom vårdval psykoterapi – vårdkontakt och
registrering
Behandlingsformen KBT kort upphör inom vårdval psykoterapi från och med årsskiftet 2022-01-01.
Sista dag att genomföra behandling inom KBT kort är 2021-12-31 vilket innebär att patienter ska vara
färdigbehandlade, inkluderat uppföljningsbesök, till detta datum. Remissvar ska återkopplas till
remittent när behandlingen avslutas.
Sista dag att registrera vårdkontakt i PASiS för KBT kort respektive avsluta aktuella vårdåtaganden är
2022-01-02.
Vid frågor, kontakta Helena Wallander, hälso- och sjukvårdsstrateg, helena.wallander@skane.se

Uppdrag inom LOV – Lag om valfrihet och LOU – lag om
offentlig upphandling
Sista datum för att registrera vårdkontakter i PASIS för 2021
Vårdgivare som har avtal med Region Skåne, verksamma enligt LOV – Lagen om valfrihet eller LOU Lagen om offentlig upphandling - och använder Pasis för besöksregistrering måste senast den 7
januari 2022 registrera/ korrigera besök gjorda under 2021.
Observera stycket ovan avseende KBT kort där sista dag för registrering i Pasis är 2022-01-02.

Observera att registreringar som görs efter dessa datum inte kommer att generera någon ersättning.
Lirije Breznica, enhetschef, Vårdgivarservice Gemensam servicefunktion, Regionservice, lirije.breznica@skane.se

Nytt produktavtal för diabeteshjälpmedel
Den första december går ett nytt avtal gällande diabeteshjälpmedel igång. Det omfattar sensorer och
pumpar.
För att se en översikt av kommande sortiment: Upphandling diabeteshjälpmedel - översikt
Eric Donaldson, sortiment- och avtalsledare, eric.donaldson@skane.se

Verksamhet enligt LOL och LOF samt IOP
– lagen om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi
Vårdkontaktregistrering – Priva/WebPriva: sista datum för att registrera och lämna in
samlingsräkning för 2021
Vårdgivare som har avtal med Region Skåne, verkar enligt LOL (Lagen om läkarvårdsersättning),
LOF (Lagen och fysioterapiersättning), LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller IOP (Idéburet
partnerskap) - och rapporterar sina besök till Priva måste senast den 3 januari 2022 vara
Vårdgivarservice tillhanda med sinnsamlingsräkningen och tillhörande fil.
Om du använder WebPriva som program för registrering av vårdkontakter, se till att du har registrerat
och exporterat samtliga vårdkontakter för 2021 innan du börjar med det nya året.
Lirije Breznica, enhetschef, Vårdgivarservice Gemensam servicefunktion, Regionservice, lirije.breznica@skane.se

Tandvård
Nytt regelverk för Region Skånes tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov
Från och med den 1 januari 2022 gäller en uppdaterad version av regelverket för Region Skånes
tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov.
Det uppdaterade regelverket för år 2022 publiceras under december på vårdgivare Skåne:
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/#21056
Mats Norén, Bedömningstandläkare, mats.noren@skane.se, 044-309 35 09

Tandregleringsbehandling efter 23 år
Regelverket Ortodonti 2022 förtydligar att från och med det år patienten fyller 24 år utgår ingen
ersättning från Region Skåne inom den kostnadsfria tandvården för barn och unga vuxna i enlighet
med Tandvårdslagen §7. Övergångsregler gäller till och med 31 dec 2023.
Regelverket Ortodonti 2022 finns att läsa på Vårdgivare Skåne:
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/
Linda Silverbris, Hälso-och sjukvårdsstrateg, linda.silverbris@skane.se, 044-309 35 04

Information om förfrågningsunderlag 2022 för allmän och specialiserad tandvård för barn
och unga vuxna
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 19 november 2021 om nya förfrågningsunderlag för allmän
respektive specialiserad tandvård för barn och unga vuxna. De nya villkoren börjar gälla den 1 januari
2022.
Förfrågningsunderlagen finns att läsa på Vårdgivare Skåne: http://vardgivare.skane.se/uppdragavtal/lov/
Allmän tandvård för barn och unga vuxna: Malin Mesanovic, hälso- och sjukvårdsstrateg, malin.mesanovic@skane.se,
044-309 32 36
Specialiserad tandvård för barn och unga vuxna: Linda Silverbris, hälso- och sjukvårdsstrateg, linda.silverbris@skane.se,
044-309 35 04

Återgång till ordinarie vårdprogram för barn och unga vuxna den 1 januari 2022
Region Skåne införde i samarbete med tandvårdens vårdgivare ett temporärt vårdprogram som gällde
från och med 1 juli 2020. Huvudorsaken var att man på grund av situationen med covid-19, inte
kunnat utföra tandvård i den utsträckning som gällande vårdprogram angav för barn och unga vuxna,
0-23 år. Region Skåne kommer att återgå till ordinarie vårdprogram från och med 1 januari 2022.
Vårdprogrammet publiceras på Vårdgivare Skåne i januari:
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/#21056

Vid frågor, kontakta Claes Virdeborn, odontologisk sakkunnig, Enheten för tandvårdsstyrning, claes.virdeborn@skane.se,
044-309 34 24
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