Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
18 oktober
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Komplexa, tid- och resurskrävande besök, logopedi, arbetsterapi och fysioterapi
Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande
registrering av besök på mottagning vid särskilt resurskrävande åtgärder, inklusive KVÅkoder.
Komplexa tid och resurskrävande besök logoped.pdf
Komplexa tid och resurskrävande besök fysioterapi.pdf
Komplexa tid och resurskrävande besök arbetsterapi.pdf
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Nya regionala KVÅ-koder
Följande regionala KVÅ-koder har fastställts:
•
•
•

UX422 - särskilt resurskrävande besök, logoped
UX415 - Upprättande av rehabiliteringsplan, två yrkeskategorier
UX418 - Uppföljning av rehabiliteringsplan, två yrkeskategorier

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

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

Besöksregistrering Vårdval Rehab 2019
Nu finns stöd för korrekt besöksregistrering inom Vårdval Rehab 2019 tillgängligt på
Vårdgivarwebben:
Vårdval Rehab Besöksregistrering 2019
Ytterligare uppdatering av giltiga listor för KVÅ och diagnoser kan göras i december när
Socialstyrelsen uppdaterar nationella listor.
Kontakt vid frågor:
Nicklas Åkerman
nicklas.åkerman@vgregion.se
eller
vardval.rehab@vgregion.se

Förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning, taxor för intyg och
omkostnadsbelopp
Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV
och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:
•
•

Avgiften för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA höjs till 1 700 kronor.
Belopp per taxegrupp för intygsskrivning beräknas efter en timkostnad på 1 100
kronor inklusive moms för läkare och 420 kronor inklusive moms för övriga
personalkategorier.

(Nuvarande taxa inom parantes)
Taxa inklusive moms

Läkare

Övrig personalkategori

Kort

420 kr (400 kr)

170 kr (160 kr)

Normal

760 kr (720 kr)

300 kr (270 kr)

Lång

1 100 kr (1 040 kr)

420 kr (400 kr)

Timtaxa

1 100 kr (1 040 kr)

420 kr (400 kr)

Per påbörjad period om 15
min

275 kr (260 kr)

105 kr (100 kr)

•

Omkostnadsbeloppet höjs till 160 kronor. Det innebär att vaccinpriserna höjs med 10
kronor. Dessutom höjs avgiften för hälsovårdande insats, provtagning hälsovård,
receptförskrivning hälsovård samt avgiften för vaccination när patienten har med sig
vaccinet till mottagning.

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

Kontakt vid frågor:
Margareta Axelson
010 - 441 13 73
margareta.f.axelson@vgregion.se
Carin Svensk
010 - 441 13 71
carin.svensk@vgregion.se

Utbildningsfilmer - lär dig mer om astma, KOL och hjärtsjukvård
Utbildning om astma vuxna, astma barn, KOL, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och
hjärtflimmer genomfördes vid flera tillfällen och på flera platser våren 2018 i Västra
Götalandsregionen. För att fler ska kunna få ta del av utbildningarna har sex kortare
utbildningsfilmer tagits fram.
Utbildningsfilmerna baseras på de fysiska föreläsningarna och finns att hitta via VGR
Akademins Utbildningskatalogen (Hälso- och sjukvård – specialiteter). Ta tillfället i akt och
avsätt några minuter till att kompetenshöja dig inom astma, KOL och hjärtsjukvård.
Länkar till filmerna:
•
•
•
•
•
•

Astma barn 14 minuter
Astma vuxna 18 minuter
KOL 13 minuter
Förmaksflimmer 12 minuter
Hjärtsvikt 13 minuter
Kranskärlssjukdom 4 minuter

Kontakt vid frågor:
Nina Brandström
nina.brandstrom@vgregion.se

Inbjudan: Forum Sexuell hälsa - Att uppmärksamma och behandla smärta
Många personer med smärta i underlivet efterfrågar vård och behandling. För att vi på ett
bättre sätt ska möta upp och erbjuda patienter adekvat behandling, anordnar Kunskapscentrum
för sexuell hälsa (KSH) en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen under
november.
Fysioterapeuters möjligheter att arbeta med behandling inom sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR), med fokus på smärta kommer att vara huvudtemat. Under
eftermiddagen presenteras också Västra Götalandsregionens nya e-learning om endometrios.
Inbjudan med mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan

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

Primärvårdsdagen VGR 2018 – tack till alla deltagare!
Den 3:e oktober samlades över 350
representanter från primärvården för
en dag på Scandic Crown i Göteborg.
Programmet innehöll en stor bredd
av föreläsningar och
diskussionstillfällen från många olika
perspektiv med potential att främja
utveckling av primärvården inom
VGR.
Ett stort tack till alla som deltog under dagen.
Programmet och presentationer från dagen

Frågor eller kommentar om konferensen får gärna skickas
till primarvardsutveckling@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

