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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Förtydligande gällande rehabenheternas e-tjänster på 1177
I Krav- och kvalitetsboken anges de av 1177 Vårdguidens e-tjänster som rehabenheten ska
erbjuda. Vi vill göra ett förtydligande av vilka e-tjänster som rehabenheten ska tillhandahålla
för att särskild ersättning ska utgå i enlighet med 6.1.8. Mätningar kommer att göras vid 2
tillfällen under 2017. För att ersättning ska utgå ska nedanstående e-tjänster finnas på plats vid
båda mättillfällena. Vi kommer också att följa att angivna svarstider hålls.





Beställa tid
Avboka/omboka tid
Kontakta mig
Skicka meddelande

Enhet Primärvård kommer inte att begära in skriftlig plan enligt 6.1.8 nu, utan först efter att
eventuell brister uppmärksammats vid genomförd mätning och uppföljning. Ersättning för de
rehabenheter som uppfyller kraven kommer att utgå med ett engångsbelopp i slutet av året.
Kontaktperson för frågor:
Robin Björk robin.bjork@vgregion.se eller
Vårdval Rehabs funktionsbrevlåda: vardval.rehab@vgregion.se

Regional Medicinsk Riktlinje – Könsdysfori, utredning och behandling
Se bilaga Regional medicinsk riktlinje - Könsdysfori - utredning och behandling för mer
information.

Regional Medicinsk Riktlinje – Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och
urologi i handläggning av LUTS
Se bilaga RMR - Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggningen av
LUTS för mer information.

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

Regional Medicinsk riktlinje - Utredning vid misstänkt bröstcancer
Se bilaga RMR - Utredning vid misstänkt bröstcancer för mer information.

Information och rapport om förstudie sprututbytesprogram
Resultatet av den förstudie som genomförts om förutsättningarna för att starta
sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen, som en del i en lågtröskelverksamhet riktad
till personer som injicerar droger, finns nu framtaget. Förstudien har två centrala
utgångspunkter att minska förekomst av blodsmittor och att vara ett led i arbetet för jämlik
hälsa. Läs rapporten om sprututbytesprogram här

Information om Journal via nätet
Västra Götalandsregionen anslöt under 2016 till e-tjänsten Journalen där invånare via 1177
Vårdguidens e-tjänster kan läsa delar av sin journalinformation. Nu är flera förändringar på
gång som all journalförande personal behöver känna till. En ny term för undantag från
direktåtkomst vid enkelblind prövning införs och åldersgräns för att kunna läsa sin journal via
nätet sänks till 16 år. Se bilaga Nyhetsbrev 1 Journal via nätet - NPÖ del 2 för mer
information.

Så ser de nya frikorten ut
Patientfaktura informerar om hur de nya frikorten ser ut, läs mer i bilagan Nya frikort.
Kontaktperson för frågor:
Margareta Kampf
margareta.kampf@vgregion.se

Information om patientens gula högkostnadskort
Det gula högkostnadskortet ska fortfarande fyllas i vid samtliga besök som är
högkostandsgrundande. Det har uppmärksammat av flera verksamheter att de gula
högkostnadskorten inte fylls i av kassapersonalen i Västra Götalandsregionens verksamheter.
Detta ska fortfarande göras vid samtliga besök.

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

Varför? Jo, för att våra patienter besöker olika verksamheter alla med högkostnadsgrundande
besök, men alla kassor har inte tillgång till Höven. Det innebär att man inte på alla ställen kan
se vilket belopp patienten uppnått. Det gula högkostnadskortet ska alltid fyllas i.
Sprid informationen till alla kassor
Det är viktigt att information når samtliga kassor och all kassapersonal i din förvaltning. Om
inte de gula korten fylls i kan patientens inbetalningar överstiga högkostnadsgränsen. Alla
förvaltningar och kassor har inte tillgång till Höven varför korten tills vidare blir bärare
patientens information om vilka högkostandsgrundande besök som gjorts. Problem blir det för
patienten framförallt när man kommer till andra verksamheter som inte har tillgång samma
information som sjukvården.
Har du frågor kring detta kontakta din kassasamordnare, Griprepresentant eller Patientfaktura
inom Ekonomiservice.
Kontaktperson för frågor:
Eva Lena Enerbäck
eva-lena.enerback@vgregion.se

Primärvårdsdag flyttas till hösten
I senaste nyhetsbrevet informerade vi om Koncernkontorets planerade Primärvårdsdag den 30 maj
i Göteborg med fokus på utvecklingsprojekt i primärvården.
Målgrupp för konferensen är utvecklare, vårdgivare och medarbetare inom VG-Primärvård.
Inbjudan till dagen har glädjande nog väckt stort intresse. Då det från intressenter för såväl
medverkande och deltagare har framkommit ett brett önskemål om bättre framförhållning för
konferensen, kommer vi att flytta dagen till hösten. Vi återkommer inom kort med nytt datum för
Primärvårdsdagen efter sommaren.
Kontaktperson för frågor:
Jennifer Rudolph
jennifer.rudolph@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

