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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Förtydligande kring utbildning i Våld i nära relationer för personal inom Vårdval
Rehab
All personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ska genomgå både basutbildning om
våld i nära relationer och metodutbildning om att ställa rutinmässiga frågor om våld.
Enligt regional medicinsk riktlinje (RMR) ”Våld i nära relationer- indikationer och
handläggning” ska all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen som gör
hälso- och sjukvårdsbedömningar i mötet med patienter, ställa rutinmässiga frågor om våld
och genomgå grundläggande utbildning om våld i nära relationer (basutbildning).
Utöver RMR finns beslut i regionfullmäktige om att den personal som gör hälso- och
sjukvårdsbedömningar ska genomgå en metodutbildning om att ställa rutinmässiga frågor om
våld till patienter. Beslutet omfattar personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar på
rehabenheter inom Vårdval Rehab.
I metodutbildningen ges deltagarna möjlighet att få ytterligare kunskap och lära sig mer om
de reaktioner som kan väckas när frågor om våld ställs.
På Vårdgivarwebbens Våld i nära relationer kan du läsa mer om detta. Det finns även en sida
för rehabenheter och vårdcentraler: Att ställa frågor om våld på vårdcentraler och rehab.
Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

Covid-19 och gravida - information från Regionhälsan
Information från Regionhälsan MHV/Gyn:
Angående Folkhälsomyndighetens uttalande om extra försiktighet gravida

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

Primärvårdsdagen 2020 ställs in
Enhet Vårdval och fördjupad uppföljning informerar om att Primärvårdsdagen 2020 ställs in
som följd av rådande omständigheter med covid-19-pandemin.
Kontakt vid frågor:
Dragan Milusic
dragan.milusic@vgregion.se
FaR som hjälp att förändra
en människas liv
Välkommen att följa med på en resa där ett
recept på fysisk aktivitet (FaR) förändrar en
ung tjejs liv:
www.vgregion.se/far-filmen
Du får en snabb och enkel inblick i hur FaR
är en kostnadseffektiv metod för alla legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården
och vilka effekter det kan ge.
Filmen är framtagen av Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalandsregionen. Den kan med
fördel visas för medarbetare och chefer inom vården och spridas genom era kanaler och
sociala medier.
Kontakt vid frågor:
Anna Orwallius, Centrum för Fysisk Aktivitet
anna.orwallius@vgregion.se
Sex på arbetstid om chemsex

Det nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om skadereduktion i relation till
chemsex.
Chemsex innebär att ta droger i sexuellt syfte, ett fenomen som har ökat i Sverige de senaste
åren. Poddavsnittet handlar om vad chemsex är, hur man minskar skadorna och vilken hjälp
som finns att få. I podden medverkar socionomen Emil Briones Ahlén som är projektledare
för Sveriges enda chemsexmottagning på RFSL Stockholm.
Till poddavsnittet: http://sexpaarbetstid.podbean.com/
Kontakt vid frågor:
Anna Skoglund, utvecklingsledare, Kunskapscentrum för sexuell hälsa
anna.skoglund@vgregion.se

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

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

