Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
11 januari 2018
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Hjälp oss att utveckla Vårdgivarnytt!
Nyhetsbrevet Vårdgivarnytt har funnits i nuvarande form i många år. Enhet Primärvård gör nu
en utvärdering av Vårdgivarnytt som verktyg för information till er som vårdgivare. Finns det
något vi kan göra bättre vad gäller innehåll, form, distribution eller annat?
Era företrädare i Dialogforum har redan getts möjlighet att tycka till och nu får alla
verksamhetsansvariga samma chans genom en enkät.
Länk till enkäten skickas ut separat till er med e-post under vecka 3, och innehåller ett tiotal
frågor och frågeställningar. Era svar blir en mycket värdefull del av vårt samlade underlag för
att eventuellt göra förändringar av Vårdgivarnytt och hur vi arbetar med informationen till er.
Vi är tacksamma för svar på enkäten senast den 26 januari.
Kontaktperson vid frågor:
Jörgen Andersson
jorgen.a.andersson@vgregion.se

Anvisningar och riktlinjer: En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess samt MMR för patienter med långvarig smärta
Efter hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut den 14 september om ”En kvalitetssäker och
effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” har hälso- och sjukvårdsdirektören den 21
december tagit fram anvisningar för hur vårdgivare i VGR ska få ta del av dessa medel.
Inriktningen i anvisningarna är till exempel god kompetens inom kunskapsområdet
försäkringsmedicin samt dokumenterade och välkända rutiner för sjukskrivningsprocessen.
Därför ges ekonomisk stimulans bland annat för att satsa på kompetens inom det
försäkringsmedicinska området, lokal processledning och rehabiliteringskoordinering.
Anvisningen till primärvården (även som bilaga i detta nyhetsbrev: Anvisning.PV) innebär
producentneutralitet mot alla aktörer, oavsett huvudmän. Genom Styrelsen för beställd
primärvård ges Närhälsan i uppdrag att se till att syftet med anvisningen uppnås.

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

Läs mer om satsningarna till ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess” på www.vgregion.se/malochstyrning Här hittar du också
anvisningarna som riktar sig till sjukhusen.
Ansök nu om medel till lokala satsningar
Utförare har möjlighet att ansöka om medel till lokala satsningar. För att dessa ska kunna
beaktas är det viktigt att ansöka med projektets plan och kostnadskalkyl till
forsakringsmedicin@vgregion.se snarast, allra senast den 28 februari 2018. Satsningen kan
vara aktuell inom vilken utförare av vård som helst inom VGR men ansökan ska göras via en
lokal processledare eller via FMF.
Koncernkontoret kommer att fatta beslut efter det att ansökningstiden gått ut och besked
lämnas direkt till den lokala processledare eller till den representant för FMF som står bakom
ansökan.
Se även bilagorna Uppdragsbeskrivning processledare primärvård och Regional riktlinje och
struktur FMF.
MMR vid långvarig smärta
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut den 14 september handlar också om stimulans kring
behandlingsformen MMR vid långvarig smärta hos patienter i arbetsför ålder. Hälso- och
sjukvårdsdirektören har beslutat om ”Riktlinje -En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig
smärta”, dnr HS 2017-00534-14, (även som bilaga i detta nyhetsbrev: Riktlinje MMR)
Alla utförare som är intresserade av att bedriva MMR i enlighet med denna riktlinje ska inför
verksamhet 2018 snarast anmäla sitt team och intyga teamets kompetens till
forsakringsmedicin@vgregion.se. Under 2018 kommer ersättningen att vara 35 000 kronor
per avslutad MMR1 och 55 000 kronor per avslutad MMR2.
Mer information finns på www.vgregion.se/mmr
Kontakt vid frågor
Försäkringsmedicinska teamet
forsakringsmedicin@vgregion.se

Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård team Vårdval Rehab
vardval.rehab@vgregion.se
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Länk till Vårdval Rehabs webbplats

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

