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7 februari 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Telefontolk inom fem minuter med nya
tjänsten TolkNu
Tolkförmedling Väst inför en ny tjänst, TolkNu,
som möjliggör telefontolk inom fem minuter.
TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i
verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut.
Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt,
årets alla dagar.
Förfarandet är enkelt. Du väljer det språk du önskar
på webben eller i appen och inom fem minuter kan tolkningen
påbörjas.
Ladda ner appen i Google Play eller i App Store eller gå till webbtjänsten TolkNu.
Instruktioner om hur du gör för att komma igång finns här: TolkNu - steg för steg-instruktion
Hälso- och sjukvården är skyldig att anpassa information efter individens förutsättningar och
behov. Den som inte förstår eller talar svenska ska därför erbjudas språktolk. Barn ska inte
användas som tolkar av flera anledningar, bland annat kan det leda till att patientsäkerheten
riskeras, att patientsekretessen röjs, det kan leda till missförstånd och att tolkningen inte blir
neutral. Att barn under 18 år används som tolk är dessutom inte förenligt med FN:s
barnkonvention.
Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) är en regionövergripande resurs som ska bidra
till lärande i frågor som rör migration och hälsa för att skapa möjlighet till jämlika
förutsättningar för hela befolkningen. LMH har ett uppdrag att utveckla tolkanvändning i
Västra Götalandsregionens verksamheter i samarbete med Tolkförmedling Väst.

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

Kontakt vid frågor:
Robert Sjölund, Tolkförmedling Väst
robert.sjolund@tolkformedlingvast.se
www.tolkformedlingvast.se
För frågor om LMH: www.vgregion.se/lmh

Utbildning: Måttagning av kompressionsstrumpor
Hjälpmedelscentralen bjuder in till en halvdagsutbildning om grunderna i måttagning av
kompressionsstrumpor. Dagen riktar sig till sjuksköterskor, distriktssköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med grundläggande förskrivarkunskaper.
Utbildningen äger rum onsdag 3 april kl. 08.30 - 12.00 samt kl. 13.00 - 16.30 på Uddevalla
sjukhus, Aulan. Sista anmälningsdag är 20 mars.
Länkar till anmälan i VGR Kalendern:
Onsdag 3 april 2019 kl. 08.30-12.00
Onsdag 3 april 2019 kl. 13.00-16.30
Inbjudan med mer information om utbildningen
Kontakt vid frågor:
Marie Johansson
marie.eva.johansson@vgregion.se
Tel: 010-441 24 63

Vårdskiftet – en ny webbplats om utvecklingen av vår hälso- och sjukvård
Nu finns en ny webbplats som presenterar hur vi förändrar och utvecklar hälso- och
sjukvården i Västra Götalandsregionen. Webbplatsen, Vårdskiftet, beskriver
utvecklingsarbetet som drivs genom omställningen och framtidens vårdinformationsmiljö.
Syftet är att kunna presentera en helhetsbild av det pågående arbetet.
Vårdskiftet vänder sig till medarbetare och chefer i vården inom VGR, kommunerna, privata
vårdgivare, politiker och chefer och medarbetare på koncernkontoret.
Sajten innehåller information om olika projekt, beslut, informationsmaterial, filmer, artiklar
och nyheter. Vi hoppas att Vårdskiftet ska väcka intresse och engagemang kring det skifte
hälso- och sjukvården står inför.
Nuvarande sidor som berörs på bland annat Vårdgivarwebben kommer att länkas mot
Vårdskiftet

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

Gå till den nya webbplatsen: www.vgregion.se/vardskiftet
Kontakt vid frågor:
Jörgen Andersson, kommunikatör Koncernkontoret
jorgen.a.andersson@vgregion.se

Podden Sex på arbetstid - sex och cancer
Varje år får mer än 60 000 personer i Sverige cancer. För många innebär det att livet ställs på
ända med tuffa behandlingar och rädslor.
Något vi sällan pratar om är hur en cancerdiagnos påverkar människors sexualitet. I ett nytt
avsnitt av podcasten Sex på arbetstid pratar programledarna med två specialistsjuksköterskor i
onkologi och får tips på hur vårdpersonal kan prata om sex och cancer med patienterna.
Lyssna på avsnittet där poddar finns eller här: https://www.srhr.se/podcast
Kontakt vid frågor:
Anna Skoglund, utvecklingsledare Kunskapscentrum för sexuell hälsa
anna.skoglund@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

