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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Ny rutin gällande datum för flytt till ny mottagningsadress
Från och med 1 januari 2018 har Koncernkontoret ändrat i rutinerna när en enhet inom
vårdvalen kan flytta till nya lokaler.
En vårdvalsenhet som planerar flytt av lokaliseringspunkt ska ansöka om detta senast tre
månader innan planerat flyttdatum. Blankett finns på Vårdgivarwebben. Byte av
lokaliseringspunkt ska godkännas av hälso- och sjukvårdsnämnden.
En enhet kan välja vilket datum de ska genomföra flytten, men följande eftersläpning finns i
systemen:
• Reglering av ersättning baserat på GIS-körning sker i samband med nästkommande
månadsskifte.
• Koordinaterna som styr kartfunktionen för att söka närmaste rehabenhet och karta
enligt närhetsprincipen för vårdcentraler ändras vid nästkommande månadsskifte.
• Vårdgivaren är ansvarig för att i fält Tillfällig information i KIV informera om att man
flyttat mottagningen till annan adress, vilket då visas på 1177.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Dataleverans och godkännande av utbetalningen
Det är av yttersta vikt att alla vårdgivare har en fungerande rutin när det gäller filuppladdning
och godkännande av utbetalningen.
Dataleverans
Att leverera data som inte följer filspecifikationen enligt information på Vårdgivarwebben
(http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardvalrehab/dataleveranser/) leder till felaktig ersättning, allt från att besöken inte generar ersättning
till att avdraget för patientavgift blir felaktigt. I enlighet med Krav- och kvalitetsboken kapitel
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6.4 är det vårdgivarna som är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god kvalitet
enligt gällande tidplan. Västra Götalandsregionen har inget ansvar att rätta felaktiga indata.
Godkännande av utbetalning
I Krav- och kvalitetsboken kapitel 6.4 finns följande text:
”Om rehabenheterna inte godkänt utbetalning enligt tidplan betalas ersättningen ut vid nästa
månads utbetalning, under förutsättningen att utbetalningen är godkänd av leverantören.”
Kontakt vid frågor:
Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se

Erbjudande om kostnadsfri utbildning: Att möta patienter med tortyrskador
Färska undersökningar visar att så många som en tredjedel av de människor som sökt asyl i
Sverige de senaste åren genomgått någon form av tortyr. Vi vet att detta sätter djupa spår i
människors hälsa. Ni erbjuds nu en kostnadsfri utbildning i ämnet på er rehabenhet.
Utbildningen hålls av Kristian Svenberg som har lång erfarenhet av att arbeta som
distriktsläkare. Han arbetade senast på Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg.
Mer information finns i bilagan Inbjudan föreläsning tortyrskador 2018.
Kontakt vid frågor:
Kristian Svenberg
kristian.svenberg@vgregion.se

Inbjudan - Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll
Nätverket för hälso- och sjukvård (NHS) bjuder in verksamhetsansvariga och beslutsfattare
inom hälso- och sjukvård till detta heldagsseminarium som hålls på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg den 14 mars.
Kravet på effektiv samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun står i centrum för
seminariet. Medverkar gör bland andra Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare i
arbetet kring strukturförändring i hälso- och sjukvården.
Länk till mer information och anmälan
Kontakt vid frågor:
Per-Olof Brogren
po.brogren@telia.com
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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

