Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
4 april 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Förtydligande av komplexa, tid- och resurskrävande åtgärder för fysioterapeut
Vi vill förtydliga att komplexa, tid- och resurskrävande åtgärder för fysioterapeut endast
gäller TIPPA (Test Instrument for Profile of Physical Ability).
Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande:
Komplexa tid och resurskrävande åtgärder logoped
Komplexa tid och resurskrävande åtgärder fysioterapi
Komplexa tid och resurskrävande åtgärder arbetsterapi
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Inbjudan: Seminariedag kring stress
Dagen arrangeras av Koncernkontoret 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

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

När: 21 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
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Utbildning: Stresskola handledarutbildning
Denna utbildning vänder sig främst till leg. fysioterapeuter 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 respektive 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
Inbjudan: Forum sexuell hälsa
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och
sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9 maj kl. 13.0016.00 i Göteborg.
KSH arbetar för att tillgängliggöra information och service avseende sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR) till regionens alla invånare.
Under forumet presenteras först verksamheten och ett axplock av aktuella projekt. Sedan
kommer representant från KPH:s processteam personlighetssyndrom och självskadebeteende
att tala om självskadans mekanismer och behandlingsåtgärder. Därefter pratar Cecilia
Fredlund, som nyligen disputerat, kring unga som säljer sex och sex som självskada.
För information och anmälan se Regionkalendern
Inbjudan med mer information och kontaktuppgifter

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

Seminarium: Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre
CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid
Göteborgs Universitetet hälsar välkommen till ett halvdagsseminarium den 20 maj om vad
dagens forskning säger om alkohol och äldre.
Bland annat föreläser Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet
och överläkare på Beroendecentrum i Stockholm.
Seminariet är öppet för alla och är kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Inbjudan
Kontakt vid frågor:
Eva Hallberg, regionutvecklare, Kunskapsstöd psykisk hälsa
eva.k.hallberg@vgregion.se

Seminarium: God och nära vård - en primärvårdsreform
Save the date: 11 juni 2019, Göteborg. Då besöker Anna Nergård, särskild utredare för
Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), oss i Västra Götalandsregionen.
Anna Nergård kommer att berätta mer om arbetet med God och nära vård – En
primärvårdsreform (SOU 2018:39). För mer information om utredningen
se http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
Det blir också en paneldiskussion kring utredningen och arbetet i Västra Götaland.
Mer information kommer att publiceras senare här i Vårdgivarnytt, liksom länk till anmälan
och program.
"Inbjudan/save the date"
Kontakt vid frågor:
Tobias Nilsson
tobias.nilsson@vgregion.se

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

Klart med områdesindelningen för införandet av vårdens nya IT-stöd

Nu är det klart vilka verksamheter som ingår i de fyra områden som etappvis går över till
hälso- och sjukvårdens nya IT-stöd, Millennium. Genom beslutet fastställs också i vilken
ordning de olika områdena går över till den nya vårdinformationsmiljön.
När flera av de befintliga, stora vårdsystemen ska ersättas av Millennium kommer det att ske
vid samma tidpunkt för all berörd verksamhet i ett geografiskt område åt gången.
Varje implementeringsområde ingår sjukhus, primärvård (Närhälsan och privata vårdgivare
som har avtal med Västra Götalandsregionen) och kommunal hälso- och sjukvård.
Först ut blir södra området våren 2021 följt av västra området våren 2022. Norra och östra
området går över till Millennium samtidigt vid den sista etappen, hösten 2022.
Läs mer om beslutet om områdesindelningen på Vårdskiftet

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

