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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Vårdavtal tecknas med Smärthjälpen Sverige AB
Västra Götalandsregionen har genom västra hälso- och sjukvårdsnämnden skrivit vårdavtal
med Smärthjälpen Sverige AB. Avtalet omfattar diagnostisering och behandling av
fibromyalgi, långvarig smärta och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Verksamheten
kommer att bedrivas i Göteborg.
Till Smärthjälpen kan man som patient komma på remiss efter att allvarlig bakomliggande
sjukdom, såsom smärta orsakad av cancer, har uteslutits.
Mottagningen enligt avtalet startar den 1 november 2017 i något begränsad skala. Från och
med den 1 januari 2018 kommer verksamheten att vara uppe i sin fulla kapacitet.
Smärthjälpen Sverige AB har sin mottagning på Fabriksgatan 10 i Göteborg.
Avtalet med Smärthjälpen Sverige AB gäller från 1 november 2017 till den 31 december
2019, med möjlighet att förlängas i maximalt 24 månader.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Inbjudan – Regional FaR-dag 2017
Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet bjuder in medarbetare inom hälso- och sjukvården i
Västra Götalandsregionen till en förmiddag om fysisk aktivitet/FaR som behandlingsmetod.
Dagen äger rum på förmiddagen torsdag 12 oktober på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Götebog.
Mer information finns i bilagan Inbjudan Regional FaR-dag 2017.
Kontakt vid frågor:
Anna-Lena Waldestål
anna.l.olsson@vgregion.se

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

Ny lag om stöd vid klagomål och Förändringar av Patientsäkerhetslagen
2018-01-01 träder en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården i kraft. Läs mer
om den nya lagen här.
2018-01-01 träder även en hel del förändringar i patientsäkerhetslagen, som direkt påverkar
vårdgivaren, i kraft. Bland annat:
•
•
•

8 a § Vårdgivaren ska från patienter och deras närstående ta emot klagomål mot och
synpunkter på den egna verksamheten. Lag (2017:378).
8 b § Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och deras närstående.
Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt och med hänsyn till klagomålets art och den
enskildes förmåga att tillgodogöra sig information.
8 c § Information enligt 8 eller 8 b § får inte lämnas till patienten eller någon
närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta. Lag
(2017:378).

Läs mer om förändringarna här.

Nu startar införandet av eFrikort
Införande av eFrikort kommer att startas under senare delen av kvartal 4 2017 till slutet av
kvartal 1 2018. 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.
Mer information inför införandet med utbildningsmaterial för personalen samt digitalt
informationsmaterial för patienter och personal kommer att kommuniceras via denna kanal.
Kontakt vid frågor
Stefan Jakobsson
stefan.s.jakobsson@vgregion.se

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

Översyn av patientavgifter
Regionfullmäktige beslutade i juni om förändringar av patientavgifter. Förändringarna gäller
från och med 1 januari 2018. I bifogat dokument Bilaga 1 Avgiftsförändringar 2018-01-01
finns mer information. Länk till patientavgiftshandboken: www.vgregion.se/patientavgifter.
Kontaktpersoner vid frågor:
Margareta Axelson
margareta.f.axelson@vgregion.se

Carin Svensk
carin.svensk@vgregion.se

TENS förskrivna innan maj 2015
TENS-apparater (Produktanvisning 042706 Stimulatorer för smärtlindring) kan enligt
handboken förskrivas endast under en aktiv behandlingsperiod, maximalt tre månader.
Efter massiva insatser från många förskrivande enheter i VGR och Primärvårdens
hjälpmedelsenhet med upprepade försök att få tillbaka gamla TENS har Primärvårdens
hjälpmedelsenhet nu beslutat att svinnrapportera alla TENS förskrivna innan maj 2015, det
vill säga att ta bort dem helt ur Sesamregistret. Vi kommer från och med 2017-09-06 inte
debitera patienter för TENS förskrivna innan maj 2015.
Kontakt vid frågor
Catarina Oldin Kjellberg
catarina.oldin.kjellberg@vgregion.se

Konferens – Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik
vård
Svensk förening för diabetologi, Svenska psykiatriska föreningen och Sveriges kommuner
och landsting bjuder för andra gången in till höstmöte. Rubriken för mötet är ”Somatisk
sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård”. Temat är valt eftersom
helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och
handlägga metabola sjukdomar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka.
Mötet vill förmedla kunskap och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling
ur ett helhetsperspektiv.
Mötet äger rum 12 – 13 oktober i Malmö.
Mer information och länk till anmälan
Kontakt vid frågor:
Lise-Lotte Risö Bergerlind
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab

Inbjudan - Workshop för rehab-personal som arbetar med personer med
diagnosen KOL
I våras påbörjades ett nätverksarbete på initiativ av KOL-centrum på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Arbetsterapeuter, dietister och fysioterapeuter inom slutenvården
träffades under en eftermiddag i april. Ambitionen är att fortsätta dessa träffar två gånger per
år och därför kommer nu en inbjudan till en ny träff på Angereds Närsjukhus i Göteborg.
Alla som träffar personer med diagnosen KOL i sitt arbete är välkomna att delta. Denna gång
bjuds även kollegor från primärvården i Västra Götalandsregionen in.
Träffen äger rum fredag 10 november kl. 13 – 17.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Inbjudan 10 nov workshop
rehabpersonal VGR.
Kontakt vid frågor:
Ann-Sofie Bergh
ann-sofie.bergh@vgregion.se

Inbjudan - Informations- och erfarenhetsträff om att ersätta fax av epikriser med
NPÖ
Ny lagstiftning kräver säker kommunikation och skärpta regler för hur vi hanterar
personuppgifter. Nationell patientöversikt (NPÖ) kan ersätta fax av epikriser vid
utskrivningsprocessen. Under våren har ett pilotprojekt pågått där NU-sjukvården och
Uddevalla kommun tagit fram rutiner och utvärderat informationsflödet med gott resultat.
SVPL Styrgrupp har den 15 september 2017 beslutat att genomföra ett stegvis
breddinförande, och nu anordnas två informationstillfällen: den 16 oktober i Mellerud och den
27 oktober i Munkedal. Målgrupper för informationen är hälso- och sjukvårdsorganisation
inom kommun och primärvård: sjuksköterska, rehab-personal, chef, MAS.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Informationsträff fax epikriser-NPÖ.
Kontakt vid frågor:
Gunilla Augustsson
gunilla.augustsson@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

