Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
7 september 2017
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Ansök om ersättning för utveckling av patientutbildning i samverkan mellan
vårdvalen
För att patienter i enlighet med nationella medicinska riktlinjer ska få tillgång till
gruppbaserad patientutbildning i samverkan krävs det att vårdgivare tillsammans arbetar fram
ett gruppkoncept för respektive patientgrupp och en plan för genomförandet av
gruppbehandlingarna. Nu ges möjlighet att söka medel för att stimulera samverkan mellan de
båda vårdvalen.
För att erhålla samverkansmedel ska vårdcentral och rehabenhet gemensamt presentera
gruppkoncept för gruppbaserad patientutbildning för minst två av följande patientgrupper:
KOL, diabetes, utmattningsdepression, sömnstörning, stroke, hjärtsjukdom. Dessutom ska en
plan för när patientutbildningarna ska genomföras och hur samverkan ska ske presenteras.
Underlagen ska vara Enhet primärvård tillhanda senast den 1 nov 2017 via
vardval.rehab@vgregion.se.
Ersättning betalas ut en gång per utförare även om enheten samverkar med fler enheter, och
utgår med 50 000 kronor för respektive enhet.
I bilagan Patientutbildning i samverkan hittar du mer information och anvisningar för
ansökan.
Ange kontaktperson och kontaktuppgifter för en person från varje vårdvalsenhet.
Kontaktpersoner för frågor:
VG Primärvård:

Vårdval Rehab:

Eva Källén
eva.b.kallen@vgregion.se
vgprimarvard@vgregion.se

Lena Karlsson
lena.elis.karlsson@vgregion.se
vardval.rehab@vgregion.se

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

Patientavgift i samband med utlämning, utbyte och rekonditionering av
hjälpmedel
På förekommen anledning vill vi förtydliga att besök på rehabenhet där patienten eller
närstående hämtar, byter ut eller lämnar hjälpmedel inte ska registreras som ett patientbesök.
Dessa åtgärder ingår i basuppdraget för rehabenheterna och genererar ingen ersättning. För att
registrera ett patientbesök ska en medicinsk bedömning och/eller åtgärd med patient ske av
legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Mer information finns att läsa i patientavgiftshandboken. Handboken kommer att uppdateras i
januari 2018 med ett förtydligande gällande ovanstående.
Kontaktperson för frågor:
Lena Karlsson
lena.elis.karlsson@vgregion.se

Inbjudan: Se mig! – en dag om de små barnens rätt till hälsa och utveckling och
deras föräldrars rätt till stöd
Den 19 oktober arrangerar Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga och Kunskapsstöd
för psykisk hälsa i VGR en konferens om behov av riktat stöd till föräldrar med små barn.
Konferensen äger rum på Folkets hus i Göteborg och medverkar gör bland andra Susanna
Alakoski, författare, Frid Hansen, psykolog och Pia Risholm Mothander, docent i
utvecklingspsykologi.
Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga är en enhet som erbjuder specialiserad mödraoch barnhälsovård, psykosocialt stöd och beroendevård i nära samverkan med
Verksamhetsområde Beroende/Sahlgrenska Universitetssjukhuset för kvinnor med
beroendeproblematik och deras barn. Teamet har i år verkat i tio år.
Läs mer om konferensen
Kontaktperson för frågor:
Antonia Reuter
toni.reuter@vgregion.se

Nya och avslutade rehabenheter
Västra Götalandsregionen har tecknat avtal med följande rehabenheter:
•
•

Active Rehab Kinna – start 1 augusti
Capio Rehab Mölndal – start 1 september

•

Hovås Askim Rehab – start 1 september
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab

•

Närhälsan Skene rehabmottagning – start 1 september

•

Västerleden Rehabcenter Åby – start 1 september

•

Wästerläkarna Rehab- start 1 september

Rehabenhet som avslutar sitt uppdrag:
•

Rehabteamet i Väst – avslut 31 augusti

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

