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Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Beslut om möjlighet till tillfälligt minskat uppdrag
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 13 maj 2020 att leverantörer inom Vårdval
Rehab kan ansöka om tillfälligt minskat uppdrag med anledning av sjukfrånvaro hos
personalen på grund av covid-19. Beslutet gäller från och med 13 maj 2020 till och med 31
augusti 2020.
Beslut och övriga handlingar i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Rutin för ansökan:
Ansökan görs via formulär Ansökan om tillfälligt minskat uppdrag inom Vårdval Rehab med
anledning av sjukfrånvaro hos personalen på grund av covid-19
Formuläret ligger också under Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab på Vårdgivarwebben.
Ansökan skickas för beslut till respektive hälso- och sjukvårdsnämnd via Vårdval Rehabs
funktionsbrevlåda: vardval.rehab@vgregion.se.
Om enheten har förändrade öppettider, tillgänglighet, ska detta meddelas på rehabenhetens
webbplats, 1177, via telefonsvar och i rehabenhetens entré. Rehabenheten ansvarar för att vid
behov stödja patienten att komma i kontakt med annan rehabenhet.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Avgiftsfri undersökning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen på grund
av covid-19
Tillämpningsanvisning har fastställts, och gäller retroaktivt från och med den 2 februari 2020.

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

Ny webbplats om covid-19
På Vårdgivarwebben finns nu en ny webbplats som samlar anvisningar som hjälper
vårdpersonal i arbetet med covid-19:
Covid 19, samlad information
Här finns också nyhetsbrevet COVID-19 publicerat, som nu alla har möjlighet att
prenumerera på.
Kontakt vid frågor:
Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret
jorgen.a.andersson@vgregion.se

Information om pågående temagranskning inom Vårdval Rehab och LOF
Under hösten 2019 påbörjade Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (VGR), en
tematisk journalgranskning i kvalitetsuppföljningssyfte.
Vid en tematisk granskning ingår ett större antal vårdenheter och ett specifikt temaområde
undersöks med hjälp av exempelvis en journalgranskning. För aktuell granskning har fokus
legat på ”Patienter med regelbunden och återkommande kontakt över längre tidsperiod” inom
avtalsområdena Vårdval Rehab och Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).
Totalt har 24 rehabenheter ingått i granskningen varav 14 st LOF och 10 st Vårdval Rehab. På
vårdenheterna har patienter tagits ut som besökt enheten mer än 40 gånger under 2018 eller
mer än 80 gånger under 2016–2018. På dessa patienter har journaler för 2016–2018 granskats.
Journalgranskningens syfte har varit att undersöka om vård som ges till patienter med
regelbunden och återkommande kontakt över längre tidsperiod är medicinskt motiverad, samt
om inrapporterade besök är registrerade i enlighet med lag, förordning, kravspecifikationer
och riktlinjer inom fysioterapi och arbetsterapi.
I skrivande stund (maj) är journalgranskningen klar och nu genomförs dialogmöten med
samtliga vårdgivare inom temagranskingen. Syftet med dialogmötena är att informera
vårdgivaren om resultatet från journalgranskningen och ge vårdgivaren möjlighet att
kommentera granskningens resultat.
Efter att alla dialogmöten är genomförda kommer enhetsrapporter och en slutrapport att
färdigställas. Granskningens resultat kommer att redovisas för respektive hälso- och
sjukvårdsnämnd i början av hösten. I samband med detta kommer även resultatet meddelas till
vårdgivarna via Vårdgivarnytt.
Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

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

Utbildning: Ätstörning i primärvård - bakgrund, bedömning och behandling
Regionalt processteam - Ätstörning arrangerar en halvdagsutbildning med temat Ätstörning i
primärvård - bakgrund, bedömning och behandling. Utbildningen ges vid två separata
tillfällen, onsdagen den 30 september samt tisdagen den 13 oktober, kl. 13.00 – 16.00.
Utbildningen innehåller föreläsningar, fallbeskrivningar samt möjlighet till frågor och
diskussion.
Utbildningen är kostnadsfri - arrangemanget betalas av centrala medel.
Inbjudan med program skickas ut i början av september, men boka den 30 september
alternativt den 13 oktober i era agendor redan idag!
Kontakt vid frågor:
Mia Harty, regionutvecklare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
mia.harty@vgregion.se

Påminnelse: Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi
Västra Götalandsregionen (VGR) avropar inom ramen för avtal med Psykologpartners AB en
grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med
start höstterminen 2020.
Utbildningen sträcker sig över fyra terminer, och vänder sig till anställda i VGR eller
medarbetare i verksamheter med VGR-avtal, enligt specificerad målgrupp och behörighet.
Kostnad 95 200 kronor exklusive moms. Sista ansökningsdag 24 maj. Det finns platser kvar,
inkom snarast med anmälan.
Mer information om utbildningen samt anmälningsblankett
Utbildningen kommer att anpassas digitalt utifrån eventuella behov avseende situationen med
covid-19.
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Påminnelse: Utbildning: Interpersonell psykoterapi (IPT)
IPT är en högt rekommenderad behandling vid lindrig till måttlig depression hos vuxna och
kan också erbjudas till barn och ungdomar med lindrig till måttlig depression.
Utbildningen omfattar tre kurstillfällen mellan 22 september och 25 november och vänder sig
till anställda i VGR eller medarbetare i verksamheter med VGR-avtal, enligt specificerad
målgrupp och behörighet.

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

Påföljande digitalt nätverk för metodstöd ingår för kursdeltagarna en gång per månad vt 2021.
Utbildningskostnad 8500 kronor, sista anmälningsdag 21 augusti.
Mer info om utbildning och anmälan
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Påminnelse: Handledarutbildning för gruppbehandling enligt
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)
3-dagars utbildning september-december till handledare i MBKT för gruppbehandling utifrån
manual, vid recidiverande depression i remission. Utbildningen vänder sig till medarbetare i
primärvård och psykiatri enligt specificerad målgrupp.
Kostnad 500 kr. Sista anmälningsdag 14 augusti.
Mer info om utbildning och anmälan
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Påminnelse: Utbildning 8-9 oktober: KBT-behandling i grupp vid sömnbesvär
KBT-behandling är förstahandsrekommendation vid behandling av långvarig insomni (> 3
mån), se RMR Insomni.
Utbildningen syftar till att utbilda gruppledare i kvalitetssäkrad VGR-modell för
sömnbehandling i grupp. Den vänder sig till medarbetare i primärvård och psykiatri enligt
specificerad målgrupp.
Utbildningen bekostas av statliga stimulansmedel. Sista anmälningsdag 15 september.
Mer info om utbildning och anmälan
Kontakt vid frågor:
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

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

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

