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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Nya vårdhygieniska rekommendationer/rutiner
Information från Vårdhygien kring rekommendationer/rutiner för förrådshantering och
rengöring och desinfektion av rektoskopitillbehör:
Förrådshantering
Förrådshantering i primärvårdsverksamheter. Syftet är att öka patientsäkerheten och bibehålla
renhetsgraden på material fram till användning.
Rutinen är ny och ett komplement till vårdhandboken och Svensk Standard, SS 8760015:2017
Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska
produkter avsedda för användning inom vård och omsorg.
Rutinen kan användas som arbetsrutin för förrådets utformning och arbetsflöde för att
uppfylla en god hygienisk standard. Mer information finns hos Vårdhygien primärvård:
Förrådshantering för höggradigt rent, fabriksrent och sterilt material.
Rengöring och desinfektion av rektoskopitillbehör
Vårdhygien skickade ut en förfrågan till verksamheterna om rektoskop, leverantör och
rengöringsrutiner av rektoskop och tillbehör. Svaren från primärvårdsenheterna har varit
varierande och Vårdhygien har sammanställt hur vi gemensamt ser på rengöring och
desinfektion av rektoskop och tillbehör i en information om Rengöring och desinfektion av
rektoskopitillbehör.
Kontakt vid frågor:
Susanne Johansson, hygiensjuksköterska Vårdhygien
susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

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

Tid för uthämtning av eTjänstekort stramas åt
eTjänstekort som har beställts och levererats till utgivningskontor måste hämtas ut inom 3
månader annars avregistreras de. Förändringen kommer gälla från och med 31 januari.
Således behöver beställda kort hämtas ut snarast möjligt men senast inom tre månader från att
utskick om att kort nu finns på plats kommit mottagaren till handa.
Information har också uppdaterats i bokningsstödet, där tider för fotografering och
uthämtning av kort sker. Således kommer respektive person som beställer kort direkt få
information om att de måste hämta sitt kort inom 90 dagar. Om kortet inte hämtas ut efter 90
dagar kommer det makuleras och nytt måste beställas om behov kvarstår.
Länk till kontaktuppgifter vid frågor

Nya klassifikationer och koder år 2020
Information om förändringar av klassifikationer och koder gällande exempelvis ICD-10 och
KVÅ finns på Socialstyrelsens hemsida.
I samband med årsskiftet kommer ett antal inomregionala KVÅ-koder att avslutas, då det
finns nationella KVÅ-koder med samma betydelse. Mer information om detta finns på
regionens hemsida för Vårdinformatik.
Länk till tidigare utskickad information
Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl, enhetschef regional vårdanalys
nina.bonnedahl@vgregion.se

Dialogseminarium med Socialstyrelsen - uppföljning av nationella riktlinjer för
depression och ångestsyndrom
Välkomna till dialogseminarium den 6 februari på Campus Nya Varvet i Göteborg. Vi sätter
strålkastarljuset på implementeringen av riktlinjerna i Västra Götalandsregionen (VGR).
Seminariet arrangeras av Kunskapsstöd psykisk hälsa. Socialstyrelsen kommer att presentera
sin uppföljning av implementeringen av riktlinjerna för depression och ångestsyndrom 2017,
där det ges utrymme att diskutera resultaten utifrån situationen i VGR. VGR presenterar de
satsningar som gjorts sedan 2017 utifrån rekommendationerna i riktlinjerna med diskussion.
Program med mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan

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

Specialistmottagning kring ME, fibromyalgi och smärta inrättas
Den specialiserade vården av patienter med ME, fibromyalgi och långvarig icke-malign
smärta ska från 1 januari 2021 bedrivas av en mottagning vid Angereds närsjukhus. Det är
inriktningen i ett beslut av västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Avsikten är också att samordna uppdraget med den befintliga smärtmottagningen vid
Angereds närsjukhus för att ge en verksamhet med samlad kompetens och en bra grund för
kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR).
Idag bedrivs den specialiserade vården för patientgrupperna sedan två år av Smärthjälpen
Sverige AB genom avtal med VGR. Mottagningen finns i Göteborg. Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga detta avtal till och med 31 december 2020, men att
omhändertagandet av patientgrupperna därefter övergår i egen regi.
Smärthjälpen har visat följsamhet till avtal och god kvalitet på vården som erbjudits. En
behovsöversyn som gjorts inför beslutet visar dock på en del brister i vårdkedjan
specialistvård-vårdcentraler/första linjens vård. Det nuvarande avtalet innebär också en
begränsning av antalet behandlingsinsatser. Inriktningen för den nya mottagningen är istället
att patienter med svåra symtom ska få vård kontinuerligt av specialistmottagningen.
Första linjens vård ska ansvara för det inledande omhändertagandet av alla patienter samt för
den fortsatta vården av patienter med milda och medelsvåra symtom. Detta sker med stöd från
specialistmottagningen, som även får ett utbildningsuppdrag gentemot allmänläkare i första
linjens vård.
Inrättandet av den nya mottagningen kommer att ingå i arbetet med vårdöverenskommelse
2021 med Sjukhusen i väster, där Angereds närsjukhus ingår.
Kontakt vid frågor:
Gunnel Sjöberg, regionutvecklare, koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälsooch sjukvård
gunnel.sjöberg@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

