Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
15 november
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Workshop med förhandsvisning av Rehabindikator i PrimärvårdsKvalitet
Nya nationella kvalitetsindikatorer för rehab lanserades av SKL i somras och kommer snart
att finnas tillgängliga i systemet. Den här workshopen är till för dig som är nyfiken på, och
vill ha en introduktion till de nya Rehabindikatorerna.
Vi kommer också att gå igenom skillnaden mellan indikatorer i PrimärvårdsKvalitet och de
regionala koderna HUGIN-indikatorerna, samt ge en uppdatering av de senare.
Workshopen ges under en halvdag, förmiddag eller eftermiddag den 9 januari 2019, på
Gullbergsvass i Göteborg. Anmälan sker i VGR Kalendern.
Obs! Förhandsvisningen är inte en utbildning i PrimärvårdsKvalitet. Introduktionsutbildning
ges separat, se VGR Kalendern.
Kontakt vid frågor:
pvkvalitet@prove.se

Förstärkt vårdgaranti Primärvård
Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med
den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett
nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.
Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
inom primärvården.
Mer information från SKL om vårdgarantin
Inom kort kommer en fråga/svars-funktion att upprättas, där besvarade frågor publiceras.
Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

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

Vården ska komma närmare patienterna
Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när
över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg
där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen
med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.
- Vi ska ändra ett helt vårdsystem och det är otroligt spännande att vara med, sade hälso- och
sjukvårdsdirektör Ann Söderström. Men det viktiga är att vi gör det tillsammans. Allas
medverkan är viktig och en omställning blir det först när invånare och patienter märker
skillnad.
Primärvårdsdagen gästades också av regeringens
särskilde utredare Anna Nergårdh. Sedan mars 2017
arbetar hon med moderniseringen av svensk hälsooch sjukvård. Det handlar om att långsiktigt stärka
svensk primärvård och den nära vården.
Utredningen heter Samordnad utveckling för god
och nära vård och i juni lämnades ett andra
delbetänkande till regeringen.

Läs mer om Primärvårdsdagen och omställningen
Regeringens utredare Anna Nergårdh.

Sprututbyte på fyra orter i Västra Götaland
Den 29 oktober startade den första av fyra mottagningar för sprututbyte i Västra Götaland.
Denna är belägen på NÄL i Trollhättan. Övriga mottagningar i Västra Götalandsregionen
öppnar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, östra och på Skaraborgs sjukhus, Skövde i
december 2018 och på Södra Älvsborgs sjukhus hösten 2019.
Syftet med de här verksamheterna är att minska spridning av blodsmitta, främja hälsa,
förbättra livskvalitén och erbjuda en ingång till beroendevård. Här kan missbrukarna byta ut
sina sprutor, kanyler och annan utrustning och erbjudas samtal som kan motivera till
drogfrihet. Det finns också möjlighet att ta prover, få vaccinationer och tillgång till annan
lättare sjukvård.
Läs mer om starten för sprututbyte på Vårdgivarwebben
Kontakt vid frågor:
Nina Hautanen
nina.hautanen@vgregion.se

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

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

