Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
12 december 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Tidplan för rapportering i Vårdval Rehabs ersättningssystem
Nedan finns årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem 2020.
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Kontakt vid frågor:
Isabell Thun, ekonomiteam vårdval
isabell.thun@vgregion.se

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

E-tjänster via 1177 och egna onlinetjänster
Det finns krav på ett basutbud när det gäller e-tjänster via 1177 (beställ tid, av/omboka tid,
förnya recept, kontakta mig, skicka meddelande, egenremiss, fråga om min remiss och begär
intyg). Utöver de obligatoriska e-tjänsterna finns ett antal rekommenderade e-tjänster (se mer
information på Vårdgivarwebben).
Vi har i en översyn noterat att många privata aktörer har egna onlinetjänster, och vill med
detta be er beakta och säkerställa säkerhetskraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) för
dessa tjänster.
Kontakt vid frågor:
Kristin Birgersson
kristin.moldsvor.birgersson@vgregion.se

Strama VG hittar in i PrimärvårdsKvalitet
Strama VG avser att fördjupa arbetet med PrimärvårdsKvalitet nästa år, då de ser
indikatorerna som en tillgång och ett bra mätverktyg i att förbättra följsamheten till
behandlingsriktlinjerna. För att stötta primärvården
i detta arbete kommer de att starta utbildningar i
praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet.
I en ny artikel kan du läsa mer om satsningen.
PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget
kvalitetssystem med syfte att stödja
förbättringsarbete och uppföljning genom analys,
reflektion och lärande. PrimärvårdsKvalitet består
av nationella kvalitetsindikatorer.
På www.vgregion.se/primarvardskvalitet kan du lära dig mer om PrimärvårdsKvalitet och få
hjälp med att sprida kunskapen inom din verksamhet. Här finns introduktionsmaterial, frågor
och svar, kontaktuppgifter, med mera.
KPH bjuder in till utbildningar kring psykisk hälsa
Västra Götalandsregionens Kunskapscenter för psykisk hälsa (KPH) bjuder in till följande
utbildningar:
•

Föreläsning MI vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), förmiddag
11 december. Målgrupp: Medarbetare inom Västra Götalandsregionen som tidigare
har genomgått MI-utbildning och som möter personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar i sitt dagliga arbete.

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

•

Suicidprevention i praktik - Att möta den som inte orkar leva, 18 december.
Målgrupp: Yrkesverksamma som möter patienter med psykisk ohälsa inom primärvård
och psykiatrisk specialistvård för barn, unga och vuxna.

•

Välkomna 6 februari 2020 till Dialogseminarium med Socialstyrelsen uppföljning av nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom.
Vi sätter strålkastarljuset på implementeringen av riktlinjerna i Västra
Götalandsregionen (VGR)

•

Cool Kids, 26-27 februari
Tvådagars utbildning i familjeprogrammet Cool Kids. Cool Kids, ett evidensbaserat
behandlingsprogram för barn med ångest.

Mer information på Vårdgivarwebben om utbildningarna och länk till kontaktuppgifter och
anmälan

God jul och gott nytt år!
Nu gör vi uppehåll över jul och nyår
med Vårdgivarnytt, och återkommer 9
januari.
Enhet primärvård önskar alla en
god jul och ett gott nytt år!

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

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

