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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Tekniska problem i Hugin
För närvarande finns problem med att ladda upp korrekt data på Hugins visningsyta. Data
saknas för några indikatorer.
Problemen förväntas lösas under mars.
Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

Felaktigheter i uppdatering av diagnoslistan för neurodiagnoser i IT-stödet
Vid revidering av krav- och kvalitetsboken gällande från januari 2017 reviderades och
uppdaterades listan med de neurologiska diagnoser som ingår i neuroteamets uppdrag samt
genererar extra ersättning. Vi har nu uppmärksammat att den nya listan missades vid
uppdatering av IT-stödet.
En omkörning av data är gjord och i samband med utbetalningen i mars månad kommer en
komplettering av ersättning för neurodiagnoser som tillkom vid revideringen för 2017 att
betalas ut.
Kontakt vid frågor:
Nicklas Åkerman
nicklas.akerman@vgregion.se

Beslutstöd för vård vid övervikt och fetma har uppdaterats
Beslutstödet för vård vid övervikt och fetma är uppdaterat. Mer användarvänligt, med
reviderat innehåll och anpassat för olika aktörer och målgrupper. Beslutstödet inkluderar
vårdprogram, ansvarsfördelning och kvalitetsindikationer. Här finns också remissmallar,
informationsmaterial och länkar.

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab

Ett samlat beslutsstöd underlättar jämförelser av vad de olika aktörerna anser ska göras inom
respektive vårdnivå. Förhoppningen är också att ett samlat beslutstöd speglar det fördjupade
samarbetet inom regionen kring effektivare förebyggande och behandlande arbete med
övervikt och fetma.
Presentation: Beslutstöd övervikt och fetma
Beslutsstödet på Vårdgivarwebben: vgregion.se/beslutstodfetma
Kontakt vid frågor:
Beslutsstöd för barn och unga:
Jovanna Dahlgren
jovanna.dahlgren@vgregion.se

Beslutsstöd för vuxna:
Björn Eliasson
bjorn.eliasson@vgregion.se

Presentation av verktyg för egenkontroll gällande vårdhygienisk standard
Vårdhygien Västra Götaland bjuder in chefer inom primärvården till en presentation av hur
Vårdhygien kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygieniskt arbete. Presentationen ges på
fyra olika orter vid fyra olika tillfällen.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Inbjudan verktyg Vårdhygien.
Kontakt vid frågor:
Susanne Johansson
susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

Inbjudan: Konferens – Hur svårt kan det vara?
Denna nationella konferens sträcker sig över tre dagar i Göteborg. Konferensen riktar sig till
läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar inom området mental
hälsa och psykiatri. Målet är att ge fördjupning till vårdgivare med redan hög kunskapsnivå
om förändringsarbete av levnadsvanor vid svår psykisk ohälsa.
15 – 16 maj medverkar några av landets ledande kliniker och forskare på området, och den 25
maj medverkar även Ken Jue från USA, en uppskattad föreläsare och grundare av
programmet InSHAPE®.
Konferensen är gratis då avgiften finansieras av Socialstyrelsen. Arrangör är Eyra Fysio i
samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen.
Läs mer om program och anmälan i Regionkalendern, och i bilagan Konferens Hur svårt kan det
vara. Sista anmälningsdag är 10 april.
Kontakt vid frågor:
info@eyrafysio.se

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab

Byte av telefonnummer för distansmöte via Skype
23 februari ändrades Skypes konferenstelefonnummer från 010-47 37 700 till 010-44 11 900.
Från och med 24 februari kommer det nya telefonnumret att visas automatiskt i nya
mötesbokningar i SAMSA. Bokningar som görs från och med 24 februari har alltså det nya
Skype-numret.
Telefonnummer på bokningar gjorda innan förändringen ändras inte automatiskt, utan måste
göras manuellt. Ringer man in med det gamla numret får man dock en hänvisning att numret
bytts ut.
Tänk även på att meddela närstående om det ändrade numret.
Denna information finns även i informationsrutan vid inloggning i SAMSA, och kommer att
ligga kvar hela 2018.
Kontakt vid frågor:
Maria Fredriksson
maria.fredriksson@vgregion.se

Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård team Vårdval Rehab
vardval.rehab@vgregion.se

Frågor om Vårdval Rehab

ekonomi.vardval@vgregion.se

Frågor om ekonomi och ersättning

www.vgregion.se/vardvalrehab

Länk till Vårdval Rehabs webbplats

Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab

