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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Ersättning från statliga medel ökad välfärd/migration 2018
Verksamheter inom Vårdval Rehab kan få ersättning för två aktiviteter kopplade till migration
under 2018. Det handlar om gruppbaserad patientutbildning och
produktionsbortfallsersättning när personal går utbildning kopplad till området migration.
Som exempel på gruppbaserad patientutbildning nämns BOA-skola, utbildningar för patienter
med kroniska sjukdomar såsom KOL, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, stroke och psykisk ohälsa
i enlighet med regionala och nationella medicinska riktlinjer.
Enheterna kan ansöka om en förstärkning för gruppbaserad patientutbildning där grupperna är
små, 3-6 patienter, och tolk används. Om enheter har en behandlare med annat språk som
behandlaren kan använda sig av i den gruppbaserade patientutbildningen ska det preciseras.
Den förstärkta ersättningen är 2 000 kronor per grupptillfälle och gäller under 2018.
Vidare kan verksamheten få ersättning för produktionsbortfall när personal går utbildning,
deltar på seminarium eller liknande där ämnet är kopplat till migration. Ersättningen är 1 000
kronor per utbildningstimme, exkluderat reseersättning och resetid. Varje person kan
maximalt få ersättning om 5 000 kronor under 2018.
Faktura med bifogat underlag skickas kvartalsvis till:
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
FE021
405 83 Göteborg
I-kundnummer i71102, beställar-id 6080901, projektkod 820101, produktkod 90145.
Mer information och underlagsblankett finns på Vårdgivarwebben:
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/personer-franandra-lander/regionala-vardfragor/
Direktlänk till blanketten
Kontakt vid frågor:
Lina Gustin
Lina.gustin@vgregion.se

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

Registrering och rapportering av distanskontakter
Vårdgivare arbetar idag via nya digitala vårdtjänster som erbjuder möjligheter att göra
medicinska bedömningar på distans. Nu finns ett Rakel-beslut som är ett komplement till ett
beslut som togs i november 2016. Det kompletterande beslutet ska säkerställa att dessa
vårdtjänster på distans fångas registrerings- och rapporteringsmässigt.
Beslutet finns i bilagan Beslut registrering av distanskontakter, och även på
Vårdgivarwebben:
http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardadministration/Vardinformatik/registreringsregler/

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Nu finns möjlighet att ansöka till PLUS - VGR:s introduktionsprogram för
utlandsutbildad vårdpersonal
PLUS är VGR:s introduktionsprogram för utlandsutbildad vårdpersonal och innebär att du
som arbetsgivare inom ett år har en medarbetare som utöver sin utbildning också behärskar
bra svenska, har god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor samt är förtrogen
med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring sjukvården. Det
bidrar till ökad patientsäkerhet och frigör tid och resurser för både dig och dina kollegor.
PLUS omfattar cirka 40 veckor med en PLUS-dag per vecka och 1 språkdag varannan vecka
med fokus på kommunikation och kultur. Övrig tid arbetar deltagaren på sin ordinarie
arbetsplats.
Nästa PLUS-start för sjuksköterskor och andra yrkeskategorier som fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, psykologer, logopeder med flera är 11 september 2018.
Mer information finns i bilagan PLUS och på PLUS webbplats:
http://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/utbildning-och-kompetens/plus/
Kontakt vid frågor:
Elisabeth Ohlson
elisabeth.ohlson@vgregion.se

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

Inbjudan: Digitalisering i praktiken inom vård och omsorg
GITS (Gemensam IT-samordningsfunktion) i samverkan med Fyrbodals hälsoakademi och
Interreg-projektet eTeam för välfärdsteknologi bjuder in till en erfarenhetsdag i temat
digitalisering i praktiken inom vård och omsorg.
Fokus kommer att ligga inom samordnad vård- och omsorgsplanering. Bland annat kommer
studentarbeten som genomförts inom området att presenteras, och information kommer att ges
om Nationell patientöversikt (NPÖ) och Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
Konferensen äger rum i Trollhättan den 30 maj, och sista anmälningsdag är 25 maj.
Mer information och länk till anmälan finns i bilagan Digitalisering i praktiken.
Kontakt vid frågor:
Linn Wallér
linn.waller@vgregion.se

Påminnelse - Erbjudande om kostnadsfri utbildning: Att möta patienter med
tortyrskador
Färska undersökningar visar att så många som en tredjedel av de människor som sökt asyl i
Sverige de senaste åren genomgått någon form av tortyr. Vi vet att detta sätter djupa spår i
människors hälsa. Ni erbjuds nu en kostnadsfri utbildning i ämnet på er vårdcentral.
Utbildningen hålls av Kristian Svenberg som har lång erfarenhet av att arbeta som
distriktsläkare. Han arbetade senast på Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg.
Mer information finns i bilagan Inbjudan föreläsning tortyrskador.
Kontakt vid frågor:
Kristian Svenberg
kristian.svenberg@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

