Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
30 april 2020
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Beslut om att tillfälligt kunna minska öppethållande med anledning av
korttidspermittering
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 29 april att privata leverantörer inom Vårdval
Rehab kan anmäla om att tillfälligt minska öppethållande för verksamheten i enlighet med
tillgänglighet för filial, med anledning av korttidspermittering.
Beslutet gäller från och med 29 april 2020 till och med 31 augusti 2020.
Länk till beslutet
Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

Höjd ersättning vid telefonkontakt med medicinsk bedömning
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 29 april att rehabenheter inom Vårdval Rehab under
perioden 24 mars 2020 till och med 31 augusti 2020 får höjd ersättning till 0,5 kontaktpoäng
vid telefonkontakt med medicinsk bedömning.
Länk till beslutet
Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

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

Planerad vård för personer 70+ återupptas enligt medicinsk riktlinje - fortsatt
slopat hembesökstillägg
Den planerade vården för personer 70 år eller äldre återupptas och vårdgivare ska fortsatt
överväga digitala besök och hembesök. Vårdgivaren ansvarar för att göra en riskbedömning
av utebliven vård i förhållande till risk för att utsättas för smitta. Detta bör ske i samråd med
patient.
Den extra avgiften på 100 kronor vid hembesök tas fortsatt bort under perioden 25 april–31
augusti för patientgruppen samt för individer som tillhör en riskgrupp och där vårdpersonal
gör bedömningen att patienten inte bör komma till mottagningen.
Registrering
Som stöd för registrering av de diagnoser som innefattas som riskgrupper covid-19 enligt
Socialstyrelsen bifogas en sammanställning av diagnoskoder.
Riskdiagnoser
Vårdgivare får retroaktivt kompensation för hembesökstillägg.
Kontakt vid frågor:
ekonomi.vardval@vgregion.se
Riktlinje: Planerad vård för invånare 70 år och äldre med anledning av covid-19
Beslut: Förlängning och förtydligande avseende tillfällig förändring av hembesökstillägg för
personer 70 år eller äldre samt för riskgrupper

Information om den löpande uppföljningen av Vårdval Rehabenheter med
anledning av covid-19
Med anledning av covid-19 kommer vi att anpassa den löpande uppföljningen av
rehabenheterna inom Vårdval Rehab.
Det innebär att vi inte kommer att skicka ut frågeformulär inför uppföljningen eller
genomföra några bokade möten under perioden fram till den 31 augusti 2020. Enhet Vårdval
och fördjupad uppföljning kommer nu att följa upp rehabenheterna via tillgängliga data och
därefter sammanställa denna i en rapport som skriftligen återkopplas till er. Om det finns
särskilda skäl kan vi behöva återkomma till er för ett möte. Hur det blir till hösten får vi
återkomma med.
Regionutvecklare kommer under veckorna 18 och 19 att återkomma till ansvarig
verksamhetschef för en avstämning av nuläget för er verksamhet med anledning av covid-19.
Har du frågor, kontakta oss via vardaval.rehab@vgregion.se.

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

Riktlinje om diagnosregistrering gällande vårdvalen
Med anledning av rapporten ”Granskning av 29 vårdenheter från primärvården i Västra
Götalandsregionen och deras följsamhet till riktlinjer för diagnossättning” har behov påtalats
av att öka tydligheten i riktlinjer, höja kompetensen om registrering och förändra kulturen
kring diagnossättning och diagnosregistrering.
Tidigare PM för diagnosregistrering från 2013 har bedömts vara i behov av uppdatering och
förtydligande. Team medicinska rådgivare vid Enhet vårdval och fördjupad uppföljning har
arbetat med att ta fram en ny riktlinje för att sätta och registrera diagnoser. Detta har gjorts i
samråd med representanter för Primör och Närhälsan. Riktlinjen har också förankrats hos
Primärvårdsrådet i Västra Götaland.
Riktlinje om diagnosregistrering gällande vårdvalen i Västra Götalandsregionen
Beslut
Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

Insatser mot våld – 2 754 698 kronor att fördela
Nu kan du söka utvecklingsmedel för att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot
kvinnor, sexuellt våld, barn som bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt
för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella
ändamål.
Socialstyrelsen har tilldelat Västra Götalandsregionen 2 754 698 kronor att fördela till
verksamheter som vill utveckla sitt arbete.
Ansökan ska vara inne senast 15 maj 2020 (OBS kort ansökningstid).
Gör din ansökan här och läs mer
Kontakt vid frågor:
Carina Eliason, områdeschef VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i
nära relationer
carina.eliason@vgregion.se
Tel: 070-547 52 70

Utbildning: Interpersonell psykoterapi (IPT)
IPT är en högt rekommenderad behandling vid lindrig till måttlig depression hos vuxna och
kan också erbjudas till barn och ungdomar med lindrig till måttlig depression.

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

Utbildningen omfattar tre kurstillfällen mellan 22 september och 25 november och vänder sig
till anställda i VGR eller medarbetare i verksamheter med VGR-avtal, enligt specificerad
målgrupp och behörighet.
Påföljande digitalt nätverk för metodstöd ingår för kursdeltagarna en gång per månad vt 2021.
Utbildningskostnad 8500 kronor, sista anmälningsdag 21 augusti.
Mer info om utbildning och anmälan
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi
Västra Götalandsregionen (VGR) avropar inom ramen för avtal med Psykologpartners AB en
grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med
start höstterminen 2020.
Utbildningen sträcker sig över fyra terminer, och vänder sig till anställda i VGR eller
medarbetare i verksamheter med VGR-avtal, enligt specificerad målgrupp och behörighet.
Kostnad 95200 kronor exklusive moms. Sista ansökningsdag 24 maj.
Mer information om utbildningen samt anmälningsblankett
Utbildningen kommer att anpassas digitalt utifrån eventuella behov avseende situationen med
covid-19.
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Handledarutbildning för gruppbehandling enligt Mindfulnessbaserad kognitiv
terapi (MBKT)
3-dagars utbildning september-december till handledare i MBKT för gruppbehandling utifrån
manual, vid recidiverande depression i remission. Utbildningen vänder sig till medarbetare i
primärvård och psykiatri enligt specificerad målgrupp.
Kostnad 500 kr. Sista anmälningsdag 14 augusti.
Mer info om utbildning och anmälan
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

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

Utbildning 8-9 oktober: KBT-behandling i grupp vid sömnbesvär
KBT-behandling är förstahandsrekommendation vid behandling av långvarig insomni (> 3
mån), se RMR Insomni.
Utbildningen syftar till att utbilda gruppledare i kvalitetssäkrad VGR-modell för
sömnbehandling i grupp. Den vänder sig till medarbetare i primärvård och psykiatri enligt
specificerad målgrupp.
Utbildningen bekostas av statliga stimulansmedel. Sista anmälningsdag 15 september
Mer info om utbildning och anmälan
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Kostnadsfri utbildning 7,5 hp för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa
Alla professionella som arbetar med barn och familjer behöver ha en god kunskap och
förståelse för den psykiska ohälsans uppkomst och uttryck och vad som kännetecknar
allvarlig psykisk ohälsa. Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra
Götalandsregionen en uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och
utvecklingspsykopatologi.
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och löper under två terminer med start i augusti 2020 och
avslut i januari 2021. Undervisningen är förlagd till en till två dagar per månad och omfattar
föreläsningar, litteratur- samt diskussionsseminarier.
Kursen Utvecklingspsykopatologi är en interprofessionell utbildning framtagen för de
yrkeskategorier som saknar detta i sin utbildning och som i sitt arbete möter barn och deras
föräldrar. Den syftar till att skapa en fördjupad förståelse för och ge kunskap om den
normalpsykologiska utvecklingen hos barn och unga samt hur avvikande utveckling hos barn
kan uppstå. Detta är en förutsättning för att kunna delta i arbetet med att understödja barns
och ungas utveckling och psykiska hälsa i bedömnings- och behandlingsdelar. Utbildningen
ska även bidra till att den studerande ökar sin professionella handlingsberedskap inför möten
med barn med allvarlig psykisk ohälsa.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som möter barn och unga på
vårdcentral, inom Vårdval Rehab eller på BUP, etc. Du är till exempel läkare, psykolog,
kurator, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och arbetar i Västra Götalandsregionen
Sista anmälningsdag: 18 juni
Inbjudan mer information och länk till anmälan
Kontakt vid frågor:
Evelina Stranne, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
evelina.stranne@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

