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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Ny nationell plattform för fysioterapeuter om covid-19
En nationell plattform för fysioterapeuter har tagits fram i ett samarbete mellan universiteten,
universitetssjukhusen, förbundet Fysioterapeuterna och sektionen andning och cirkulation i
Sverige.
Syftet är att dela kunskap och sprida information, samt att få till ett erfarenhetsutbyte.
Plattformen kommer att uppdateras kontinuerligt. Tänk därför på att hela tiden vara
uppmärksam på att rekommendationer kan komma att ändras med tiden.
Vi vill också uppmärksamma er på att Socialstyrelsen just nu arbetar med att ta fram
nationella riktlinjer för rehabilitering av patienter som drabbats av covid-19. I regionen pågår
arbete med att ta fram regionala riktlinjer.
Länk till plattformen

Uppdaterat terapiråd vid astma/KOL
Nu finns ett uppdaterat terapiråd vid astma/KOL i sjukvården under covid-19-pandemin:
Astma/KOL i sjukvården under covid-19 pandemin
Dokumentet är publicerat på terapigrupp Allergi-Andning-ÖNH:s hemsida och kan komma
att uppdateras vid behov.
Kontakt vid frågor:
Lena Gustafsson
lena.ma.gustafsson@vgregion.se

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

Samlad information om läkemedelsbehandling och aktuellt kunskapsläge om
covid-19
Nu finns samlad information om läkemedelsbehandling och aktuellt kunskapsläge om covid19.
Informationen finns på den regionala covid-19-sidan hos Smittskydd Västra Götaland.
Läs mer i nyhetsbrev från Läkemedelskommittén.
Kontakt vid frågor:
Lena Gustafsson
lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Covid-19 affischer Att uppmärksamma barnen nu på flera språk
De affischer som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
(VKV) tidigare tagit fram för att uppmärksamma barn med våldsutsatthet har nu översatts till
ytterligare sju språk.
Alla varianterna finns i A3- och A4-format och går att ladda ner gratis och skriva ut här:
https://www.valdinararelationer.se/vkv/covid-19/affischer/
VKV ber även att ni som har den svenska affischen uppsatt skriver ut den igen och byter ut
den gamla, då ett telefonnummer har uppdaterats på affischen.
Läs mer på Vårdgivarwebben
Kontakt vid frågor:
Carina Eliasson, områdeschef VKV
carina.eliason@vgregion.se

Effektivare arbetssätt med PrimärvårdsKvalitet
I det senaste reportaget om PrimärvårdsKvalitet får
du tips för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. En
primärvårdschef i Närhälsan delar med sig av sina
kunskaper och erfarenheter kring kvalitetsarbete och
hur man kan göra för att engagera och involvera
professionerna med hjälp av PrimärvårdsKvalitet:
Effektivare arbetssätt med PrimärvårdsKvalitet

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

På www.vgregion.se/primarvardskvalitet finns också ett praktiskt exempel på användning av
PrimärvårdsKvalitet och Medrave i förbättringsarbete.
Vi som arbetar med införande och användning av PrimärvårdsKvalitet erbjuder dig
möjligheten att få ett 45 minuters digitalt möte via Skype för introduktion, eller om du
behöver ett uppföljningstillfälle för att komma till användande av systemet. För information
och frågor hör av dig till primarvardskvalitet@vgregion.se.

Har du frågor? Kontakta oss på Enhet Vårdval och fördjupad uppföljning, 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

