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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Införande av eFrikort och avveckling av tjänsten Frikortswebb
Införande av eFrikort med anslutning av vårdgivare kommer att startas stegvis under februari
med driftsättning av tjänsten från den 26 mars. Tjänsten Frikortswebb kommer successivt att
avvecklas från samma datum och fullt ut ersättas av eFrikort webbapplikation.
Mer information med utbildningsmaterial för personalen, hur anslutning går till samt digitalt
informationsmaterial för patienter och personal finns på denna sida:
http://www.vgregion.se/efrikort. Sidan kommer att uppdateras med mer information om
anslutning till tjänsten.
eFrikort innebär att det blir betydligt enklare för patienten att hålla reda på sitt
högkostnadsbelopp och frikort. För vårdgivare bedöms även den administrativa hanteringen i
kassan att bli enklare än dagens hantering. eFrikort är en elektronisk hantering av
högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna hälso- och sjukvården inom Västra
Götalandsregionen. För optimal patientnytta är en hög anslutningsgrad av vårdgivare viktigt
för en helt digitaliserad process av högkostnadsskyddet i den öppna hälso- och sjukvården.
Kontakt vid frågor:
Stefan Jakobsson
stefan.s.jakobsson@vgregion.se

Årlig översyn av forskningsaktivitet inom hälso- och sjukvården
Rehabenheter och vårdcentraler inom vårdvalen har nyligen via e-post fått en preliminär
årsredovisning med uppgifter från projektdatabasen FoU i VGR (www.vgregion.se/fouivgr). I
årsredovisningen finns uppgifter om anställdas akademiska grad och forskningsproduktion.
Mer information finns på FoU Primärvårds hemsida (www.vgregion.se/arsredovisningpvfou).
Informationen ska vidarebefordras till era projektledare och forskningsaktiva så att de kan
registrera, granska och uppdatera sina projekt, vetenskapliga publikationer och CV i
projektdatabasen senast 28 mars.

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

Om frågor uppstår vid detta arbete kan kontakt tas med FoU-guide för primärvården, som
finns i varje geografiskt område. Förteckning finns på sidan
www.vgregion.se/fouivgrfouguider.
Slutlig version av årsredovisningen kommer att skickas ut i början av april.
Kontakt vid frågor:
Birgitta Bryngelsson
birgitta.bryngelsson@vgregion.se

Har du vårdfrågor som rör asylsökande eller personer utan tillstånd?
Undrar du över vilken vård asylsökande eller personer som vistas i Sverige utan tillstånd
(gömda/papperslösa) har rätt till? Känner du dig osäker på vad som gäller kring begreppet
”vård som inte kan anstå”? Har du andra frågor om till exempel LMA-nr, aktuella adresser till
asylsökande eller ett enskilt patientärende?
I så fall kan du kontakta Annette Fogels på Asylenheten VGR. Är ni flera på arbetsplatsen
som har frågor kan en genomgång av reglerna på ett APT eller liknande erbjudas.
Mer information samt kontaktuppgifter finns på www.vgregion.se/asylenheten.
Kontakt vid frågor:
Annette Fogels
annette.fogels@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

