Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
21 februari 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Tillämpningsanvisning registrering av distanskontakter reviderad
Nu finns det en reviderad version av ”Tillämpningsanvisning för registrering av
distanskontakter”.
Förändringar som har gjorts gäller registrering av digital skriftlig distanskontakt (exempelvis
chattfunktion). Vid registrering av digital skriftlig distanskontakt behöver inte KVÅ-kod
XS003 ”Information och rådgivning med patient per brev” anges.”
Tillämpningsanvisning
Registrering av distanskontakter Vårdval Rehab efter 2019-01-01
Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Inventering för Tillgänglighetsdatabasen (TD) under våren
Under våren kommer inventerare från Tillgänglighetsdatabasen (TD) att komma ut till
rehabenheter med bland annat lasermätare, kamera och kontrastmätare för att mäta den
fysiska tillgängligheten.
Fokus är på parkeringen in till verksamhetens reception, väntrum, toalett samt ett
behandlingsrum/terapirum, omklädningsrum, träningssal och bassäng.
Inventerarna tar inga bilder på patienter, utan väntar tills utrymmena är lediga.
En ny inventering sker vart tredje år för att hålla hemsidan www.t-d.seuppdaterad, så
rehabenheter som inventerats 2017 och 2018 inventeras inte nu.
Kort film som visar hur arbetet går till
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

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

Utbildning: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik
FoU primärvård håller översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i
ledande ställning (MFM301, 1,5 hp, grundnivå).
Kursen vänder sig till personer i ledande ställning som är anställda i Västra
Götalandsregionen (VGR) inom hälso- och sjukvård inklusive folktandvård i det geografiska
området Södra Älvsborg, samt vårdgivare med avtal i samma område. I mån av plats bereds
övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift av tio procent av
ett basbelopp (4650 kronor år 2019).
Utbildningen ger redskap för att bättre kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning
och dess resultat. Detta sker genom en insikt i forskningsprocessen från planering till
rapportering och implementering.
Mer information och länk till anmälan
Kontakt vid frågor:
Tanja Fransson, FoU-koordinator
tanja.fransson@vgregion.se

Inbjudan: Seminariedag kring stress
Dagen sker i samarbete med Institutet för stressmedicin (ISM) och riktar sig till dig som inom
primärvården arbetar kliniskt med patienter ur målgruppen, till exempel läkare,
rehabkoordinatorer, fysioterapeuter och sjuksköterskor.
Syfte och mål med seminariedagen är att utifrån bästa tillgängliga kunskap öka
medvetenheten kring bedömning, koordinering av insatser och behandling samt betydelsen av
tidig arbetsgivarkontakt.
Förmiddagen tar upp klassificering/diagnostisering, tidig upptäckt, förlopp, symtom,
stressorer samt vikten av tidig arbetsgivarekontakt. Eftermiddagen innehåller en workshop där
man väljer mellan tre olika delar:
•
•
•

Stresskola
Läkaruppföljning med försäkringsmedicinsk fördjupning
Psykologisk behandling

När: 21:e maj
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Scandic Billinge, Skövde
Sista anmälningsdag: 7 maj
Länk till anmälan via Regionkalendern
Kontakt vid frågor:
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

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

Utbildning: Stresskola handledarutbildning
Denna utbildning vänder sig främst till leg.fysioterpaeuter och/eller leg. arbetsterapeuter som
arbetar med patienter med stressrelaterad ohälsa.
När: 25 april eller 13 juni
Tid: 8:30 – 15:00
Plats: Scandic Europa, Göteborg
Sista anmälningsdag: 11 april och 31 maj
Anmälan till 25 april via Regionkalendern
Anmälan till 13 juni via VGR Kalendern
Inbjudan med mer information
Kontakt vid frågor:
Erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Sök utvecklingsmedel för arbete med området våld i nära relationer
Nu kan du söka utvecklingsmedel för att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot
kvinnor, barn som bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat våld samt sexuella övergrepp.
Socialstyrelsen har tilldelat Västra Götalandsregionen 952 381 kronor att fördela till
verksamheter som vill utveckla sitt arbete.
Ansökan skall vara inne senast 31 mars 2019.
Ansökan om utvecklingsmedel
(Spara ner och fyll i - PDF)
Information - Ansökan om 2019 års medel (PDF)
Kontaktperson vid frågor:
Carina Eliason, områdeschef VKV
carina.eliason@vgregion.se

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

