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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Förtydligande gällande individuell rehabiliteringsplan Vårdval Rehab
I samband med den löpande uppföljningen för Vårdval Rehab under 2019 uppmärksammades
ett behov av att förtydliga anvisningen på Vårdgivarwebben för rehabiliteringsplaner som
upprättas av två eller flera professioner.
Rehabiliteringsplan upprättad och uppföljd av två eller flera professioner:
För patienter med komplex problematik och längre eller återkommande behandlingsperioder
där behov finns att samordna rehabiliteringsinsatserna, finns möjlighet att upprätta och följa
upp rehabiliteringsplan av två eller flera professioner.
Vid upprättande av rehabiliteringsplan av två eller fler professioner förväntas det att samtliga
professioner avsätter gemensam tid tillsammans med patienten och vid detta tillfälle upprättar
en plan för patientens framtida rehabilitering.
Upprättande av rehabiliteringsplan ska inte förväxlas med insatser såsom triagering, kortare
avstämningar mellan behandlande professioner och övrig samverkan.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Information hos Smittskydd Västra Götaland om coronaviruset
För fortlöpande information om coronaviruset (2019-nCoV) läs Smittskydd Västra Götalands
hemsida:
www.vgregion.se/smittskydd
Smittskydd Västra Götaland uppdaterar kontinuerligt informationen om coronaviruset. På
sidan finns två olika rubriker, en som vänder sig till vårdgivare och en som vänder sig till
allmänheten.
Kontakt vid frågor:
smittskydd@vgregion.se
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab

Information från Vårdhygien med anledning av Coronaviruset
Med anledning av nytt coronavirus 2019-nCoV från Kina:
Vårdhygien rekommenderar att primärvårdsverksamheterna följer kontinuerligt uppdaterad
information på Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten angående vilka
kliniska och epidemiologiska falldefinitioner som gäller för när man ska handlägga patient
som misstänkt allvarlig coronavirusinfektion.
Aktuell rekommendation är att man vid omhändertagande av misstänkt patient tillämpar
hygienrutiner som vid MERS/coronavirus enligt rekommendation från lokal vårdhygienenhet.
Som hjälp bifogas lathund för anskaffning av skyddsutrustning:
Brev till primärvårdsverksamhet 20200130
Vårdhygieniska enheter i VGR:
Göteborg och södra Bohuslän - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Norra Älvsborg och Bohuslän - Vårdhygien, NU-sjukvården
Skaraborg - Vårdhygien, Skaraborg
Södra Älvsborg - Vårdhygien Södra Älvsborg
Kontakt vid frågor:
Susanne Johansson, hygiensjuksköterska Vårdhygien
susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

Garanterad finansiering av multimodal rehabilitering till och med andra kvartalet
2020
Ersättning kommer att ges för finansiering av multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i
primärvård och vid sjukhus) i enlighet med riktlinje ”En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter
med långvarig smärta och gällande anvisningar till och med det andra kvartalet 2020.
Verksamheter som har haft anvisningar under 2019 är tills vidare godkända under
förutsättning att kompetens och verksamhet upprätthålls i enlighet med riktlinje och
anvisning.
Anvisningarna för respektive verksamhet finns tillgängliga under rubrikerna Godkända team
och deras anvisningar på www.vgregion.se/mmr
Kontakt vid frågor:
Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se
Iréne Johansson
irene.b.johansson@vgregion.se

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

PrimärvårdsKvalitet och utveckling av indikatorer mångbesökare
Nationella arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet har under en längre tid arbetat med att
utveckla indikatorer för rehab och vårdcentral avseende mångbesökare.
För att driva arbetet framåt har vi valt att inom VGR välja ut sex vårdcentraler och sex
rehabenheter som vill vara piloter och under våren pröva de indikatorer vi tagit fram för att
vid behov utveckla dem ännu mer innan de blir officiella.
Vill du veta mer om eller vara med i detta pilotprojekt hör av dig till:
Nationella arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet:
Lena Zetterberg
lena.zetterberg@vgregion.se
eller
Jörgen Månsson,
jorgen.mansson@carlanderska.se

Patienters rätt till vård efter Brexit
Information från SKR angående patienters rätt till vård efter Brexit:
Enligt utträdesavtalet som båda parter har godkänt kommer övergångsregler att gälla till och
med 31 december 2020.
Det innebär att reglerna som beskrivs i Vård av personer från andra länder och i
Turisthandboken gäller under hela år 2020.
Vårdgivarwebben: Personer från andra länder
Kontakt vid frågor:
Carin Svensk
carin.svensk@vgregion.se

Obligatorisk utbildning om våld för dig på rehabmottagning och vårdcentral
Nu ska du som jobbar på vårdcentral eller rehabmottagning i regionen gå utbildning om våld i
nära relationer. Utbildningsinsatserna inleds nu och fortsätter hela 2021.
Regionfullmäktige fattade i april 2018 ett beslut om att all hälso- och sjukvårdspersonal i
Västra Götaland ska gå en basutbildning om våld i nära relationer och personal som gör hälsooch sjukvårdsbedömningar ska genomgå en metodutbildning om att ställa rutinmässiga frågor

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

till patienter. Uppdraget gavs av hälso- och sjukvårdsdirektören till Västra
Götalandsregionens Kompetenscenter om våld i nära relationer (VKV).
Nu bjuder VKV in den personal inom vårdcentrals- och rehabverksamheter som gör hälsooch sjukvårdsbedömningar till en metodutbildning om att ställa frågor om patienters
våldserfarenheter. Utbildningen startar 4 mars och ges under våren på olika orter i Fyrbodal
och Göteborg. Under hösten fortsätter utbildningstillfällena i Fyrbodal , Skaraborg och
Göteborg för att under våren 2021 avslutas i Södra Älvsborg och Göteborg.
Mer information och anmälan till utbildningstillfällena hittar ni via länk till VKV:s hemsida
www.valdinararelationer.se/vcrehab
Kontakt vid frågor:
Josefin Brosché Hagsgård, kommunikatör, VKK
josefin.brosche.hagsgard@vgregion.se

Sök medel från Innovationsfonden och få hjälp med ansökan
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR avsätter 20 miljoner kronor till Innovationsfonden. Alla
med en VGR-anställning i hälso- och sjukvården kan söka pengar för att utveckla, testa,
använda eller utvärdera nya innovativa produkter.
Kontakta Innovationsplattformen om du vill ställa frågor om ansökan och få tips kring
omvärldsbevakning, projektplan, budgetering och inköp med mera. Ja, allt som kan hjälpa dig
att förbereda ditt innovationsprojekt och din ansökan på bästa sätt!
Sista datum för ansökan är 1 mars.
Mer information på Innovationsfondens webbplats
Kontakt vid frågor:
innovationsfonden@vgregion.se

Frukostmöte med presentation av rapporten "Bemötande i primärvården"
Patientnämnden bjuder in till ett frukostmöte 5 maj i Göteborg där nämnden kort presenterar
nämndens verksamhet och uppdrag och även släpper rapporten ”Bemötande i primärvården”.
Mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan

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

Utbildning: TENS och smärtlindring
Hjälpmedelscentralen bjuder in till denna utbildning som ges 18 och 20 februari.
Målgrupp:
Sjuksköterskor, distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter med grundläggande
förskrivarkunskaper
Dag och tid:
•

Tisdag 18 feb kl. 13.00-16.30 - Hjälpmedelscentralen Mölndal
Sista anmälningsdag: 11 februari
Anmälan och mer information

•

Torsdag 20 feb kl. 13.00-16.30 - Hjälpmedelscentralen Skövde
Sista anmälningsdag: 13 februari
Anmälan och mer information

Inbjudan
Länk till Hjälpmedelscentralens utbildningskatalog
Kontakt vid frågor:
johanna.svensson@vgregion.se

FoU-serie: Psykisk ohälsa i primärvård
FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän bjuder in till del 1 i FoU-serien Psykisk ohälsa
i primärvården:
Depression, ångest och stress - Vad vet vi? Vad gör vi?
•
•
•

Datum: 16 april
Tid: 12:00 – 16:00
Plats: FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån. 6.

Inbjudan
Anmälan
Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till att många patienter söker hjälp i primärvården. Att sätta
rätt diagnos kan vara en utmaning. De mest förekommande diagnoskoderna som anges i
Medrave handlar om just psykisk ohälsa.
FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän har uppmärksammat detta och erbjuder nu en
serie föreläsningar som tar upp olika aspekter av att möta och arbeta med patienter med
psykisk ohälsa.

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

Vår ambition är att seriens innehåll ska spegla vårdpersonalens verkliga behov och
önskningar. Vi bad därför förra året vårdgivare inom primärvård i Göteborg och Södra
Bohuslän att genom en kortare enkät berätta för oss vad ni vill att vi ska fokusera på vad
gäller psykisk ohälsa i primärvård.
Bland er som svarade fann vi bland annat både chefer, läkare och sjukgymnaster som jobbar
med främst ungdomar (11-18 år) och vuxna (19-65 år). Ni efterfrågade till stor del
uppdatering av det senaste kunskapsläget och kunskapsstöd inom området. Med detta som
bakgrund bjuder vi nu tillsammans med vår forskningsplattform Psykisk hälsa och ohälsa in
till del 1 i vår FoU-serie Psykisk ohälsa i primärvård.
Serien vänder sig främst till chefer och deras personal med anställning i den offentliga
primärvården eller andra vårdgivare med avtal enligt vårdval i primärvård, i Göteborg och
Södra Bohuslän. Andra medarbetare är välkomna i mån av plats.
Kontakt vid frågor:
Carin Sjöström-Greenwood, FoU-koordinator/FoU-guide
carin.sjostrom.greenwood@vgregion.se

Vårens utbildningar inom beroendekunskap
Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till en rad utbildningar inom området
beroendekunskap under våren.
Nyhet för våren är att vi nu lanserar webbaserade utbildningar. Den första handlar om
droganvändning bland barn och ungdomar.
Inbjudan med mer information om utbildningarna och länkar till anmälan
Kontakt vid frågor:
Eva Hallberg, regionutvecklare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
eva.k.hallberg@vgregion.se

Har du frågor? Kontakta oss på Enhet Vårdval och fördjupad uppföljning, 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

