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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Rekommendation om efterfrågande av befintlig kontakt med fysioterapeut
Det har uppmärksammats att patienter med redan etablerad kontakt med fysioterapeut med
samverkansavtal enligt LOF av vårdcentral hänvisats vidare till fysioterapeut i vårdval.
För att undvika onödig hänvisning av patienter med etablerad fysioterapeut- eller
arbetsterapeutkontakt uppmanas fysioterapeuter med samverkansavtal enligt LOF och
arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom vårdval rehab att använda skriftlig
informationsöverföring. Denna information kan överföras av patienten vid tidsbokning eller
med patientens medgivande direkt till vårdcentral där patienten är listad.
Av samma anledning uppmanas vårdcentraler att vid triagering fråga patienter om de har en
befintlig kontakt med fysioterapeut eller arbetsterapeut. Om det finns en befintlig kontakt bör
läkarbedömning bokas.
Vårdcentralerna ska beakta patientens fria val av rehabinsatser.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Uppdaterad lista över uppföljnings- och kvalitetsindikatorer
En ny lista över uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för Vårdval rehab 2018 är nu
publicerad på Vårdgivarwebben. Ordningsföljden för indikatorerna i dokumentet och på
HUGIN är förändrad. Vidare har indikatorerna för hjärtsjukdom och stroke delats i två
grupper.
Kontakt vid frågor:
lena.zetterberg@vgregion.se

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

Vårdgivarwebben uppdaterad
För att ni enklare ska hitta på Vårdgivarwebben har vi uppdaterat Vårdval Rehabs startsida.
På startsidan har vi samlat länkarna till de viktigaste sidorna för er inom vårdvalet och
kollegor i vårdkedjan: kartsökningsfunktionen, Krav- och kvalitetsboken - aktuell version och
fördjupningar, samt Hugin inklusive uppföljnings- och kvalitetsindikatorerna. På startsidan
hittar ni också Vårdgivarnytt och information om beställningar.
I Krav- och kvalitetsboken hänvisas ofta till Vårdgivarwebben. All denna information hittar ni
i kapitelordning under Krav- och kvalitetsboken - aktuell version och fördjupning.
Vi tar tacksamt emot synpunkter till vår funktionsbrevlåda, se adress nedan.
Kontakt vid frågor
vardval.rehab@vgregion.se

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning gäller från 1 januari 2018. Den ersätter
betalningsansvarslagen.
En tillfällig överenskommelse och riktlinje är ute för beslut i Västra Götalands kommuner och
regionen. Arbete pågår i flera grupper på länsnivå för att få såväl betalningsmodell som
rutiner och IT-tjänst på plats till i september. Det är viktigt att förberedelsearbetet kommit
igång i både verksamheter och i vårdsamverkan.
Läs mer i bilagan Samverkan vid utskrivning nyhetsbrev 1 2018.
Kontakt vid frågor:
Maria Grip
maria.k.grip@vgregion.se

Linda Macke
linda.macke@grkom.se

Påminnelse: Enkät - Hjälp oss att utveckla Vårdgivarnytt!
Här kommer en påminnelse om enkäten som skickades ut separat den 18 januari.
Många av er har redan besvarat enkäten men vi är tacksamma för ännu fler svar som kan ge
oss underlag för att eventuellt göra förändringar av Vårdgivarnytt och hur vi arbetar med
informationen till er.
Tiden för enkäten är förlängd men vi är tacksamma för svar så snart som möjligt, dock senast
31 januari.
Länk till enkäten:

https://vgregion.esmaker.net//s.aspx?id=a883a3427a7a

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

Kontakt vid frågor:
Jörgen Andersson
jorgen.a.andersson@vgregion.se

Stort intresse för utveckling av patientutbildning i samverkan mellan vårdvalen
Enhet Primärvård fick många ansökningar om Patientutbildning i samverkan, som vi skrev
om i Vårdgivarnytt den 7 september. Vi har nu fördelat stimulansmedel omfattande 8,25
miljoner kronor till de 91 vårdcentraler och 74 rehabenheter som fått sina ansökningar
godkända.
Under våren 2018 planeras närmare 200 patientutbildningar inom områdena KOL, stress och
utmattningssyndrom, sömnstörning, diabetes med flera. Genomförandet och effekten av
samverkan vid den genomförda patientutbildningarna kommer att följas upp under året.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Utbildning i MET - Motivationshöjande samtalsbehandling
Denna utbildning om 5 högskolepoäng är öppen för alla som arbetar med behandling och har
slutfört eller håller på att slutföra utbildning i MI.
Kursstart är den 8 mars. Utbildningen ges som uppdragsutbildning och bekostas via centrala
medel.
Ansökan och mer information via Regionkalendern
Kontaktperson vid frågor:
Mia Harty
mia.harty@vgregion.se

Se seminariet ”God och nära vård” i efterhand
Den 11 januari arrangerade hälso- och sjukvårdsstyrelsen seminariet God och nära
vård. Seminariet filmades och du kan se seminariet i efterhand på länken nedan.
Medverkade gjorde bland andra Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för
utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, och Emma Spak, samordnare av
nära vård på Sveriges kommuner och landsting.

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

Bakgrunden till seminariet är den strategi som regionfullmäktige har antagit för att bygga ut
den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala
vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Se seminariet God och nära vård

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

