Vårdgivarnytt – Vårdval Rehab
10 januari 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare
inom Vårdval Rehab

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2019
Nu finns uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för 2019 publicerade på Vårdval Rehabs
webbplats.
De områden där förändringar är gjorda är rehabiliteringsplaner, sjukdomsförebyggande
metoder samt rådgivande samtal om fysisk aktivitet.
Vidare har Socialstyrelsen nyligen tagit bort och lagt till nya nationella KVÅ-koder för tre
indikatorer:

25. Andel patienter 75 år och äldre som fått
hjälpmedel förskrivet på rehabenheten.

Borttagen:
KVÅ QT005

Ny:
KVÅ GA023 och/eller
GA025

33. Andel patienter som fått ett hjälpmedel
förskrivet på rehabenheten.

Borttagen:
KVÅ QT005

Ny:
KVÅ GA023 och/eller
GA025

35. Andel patienter där åtgärd i
förskrivningsprocessen genomförts.

Borttagen:
KVÅ QT005

Ny:
KVÅ GA023 och/eller
GA025 och/eller
QT017
Kvar sedan tidigare:
QT004 och/eller
QT006 och/eller
QT007

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

Länk till sidan Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab
Direktlänk till dokumentet
Kontakt vid frågor:
Lena Zetterberg
lena.zetterberg@vgregion.se

Korrigerade kodtextfiler gällande ICD-10 och KVÅ-koder
Den 14 december publicerade Socialstyrelsen nya kodtextfiler gällande ICD-10 samt KVÅkoder inför 2019.
Detta på grund av felaktigheter i de filer som publicerades på Socialstyrelsens hemsida i
november 2018.
Se mer information om detta på:
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/kodtextfiler
Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Registrering av distanskontakter
Det har inom VGR länge funnits ett behov av att på ett tydligare sätt skilja ut distanskontakter
där innehållet motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård respektive där innehållet är av mer
administrativ karaktär. Detta bland annat för att säkerställa att statistik över distanskontakter
ska vara jämförbar på en nationell nivå.
Kvalificerad hälso- och sjukvård innebär att hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk
bedömning och fattar beslut om behandling, vilket är av en helt annan dignitetsgrad än att
man enbart lämnar ut uppgifter om exempelvis öppettider till patienten. I och med de nya
registreringsrutinerna går den skillnaden numera att utläsa ur statistiken.
De nya digitala vårdtjänsterna har samtidigt ställt krav på nya behov av att skilja ut vilken typ
av distanskontakt som förekommit, där det med de nya registreringsrutinerna numera går att
se om det exempelvis är videomöte med ljud och bild eller chattfunktion som är
kommunikationsvägen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.
Registrering av distanskontakter Vårdval Rehab efter 2019-01-01
Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

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

Förtydligande om patientavgifter vid digital skriftlig distanskontakt
Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen
patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).
Patientavgiftshandboken:
https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/oppenvard/distanskontakt
-ljud-och-bild/
Digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion) ska inrapporteras på följande
sätt:
Kontakttyp BR ”Skriftlig distanskontakt”
KVÅ-kod ZV051 ”Telemedicin” samt KVÅ-kod XS003 ”Information och rådgivning med
patient per brev”
Innehållet i kontakten ska motsvara ett öppenvårdsbesök.
Kontakt:
Vid frågor gällande patientavgifter:
Carin Svensk
carin.svensk@vgregion.se
eller
Margareta Axelson
margareta.f.axelson@vgregion.se
Vid frågor om registrering:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Förstärkt vårdgaranti primärvård
Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin till primärvården i Sverige förstärkt.
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 om vårdgarantin
Alla nyheter samt frågor och svar kring vårdgarantin publiceras löpande på sidan Förstärkt
vårdgaranti Primärvård under Vårdval Vårdcentral.
Mer information från SKL rörande förstärkt vårdgaranti
Kontakt vid frågor:
vgprimarvard@vgregion.se
eller
vardval.rehab@vgregion.se

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

Årsredovisning av FoU i VGR 2018 - nu är det dags!
Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen.
Årsredovisningen avser forskares akademiska grad och anställning, vetenskapliga
publikationer och forskningsprojekt. Information till denna årsredovisning kommer att hämtas
från vår projektdatabas FoU i VGR.
Inför årsredovisningen 2018 ska alla som genomför projekt inom Västra Götalandsregionen
gå igenom nedan tre steg i FoU i VGR för att säkerställa att all information är korrekt.
•
•
•

Kontrollera din arbetslivserfarenhet och nuvarande arbetsplats.
Kontrollera att dina projekt är uppdaterade.
Kontrollera att din publikationslista är uppdaterad.

Regionens FoU-guider stöttar dig såklart i processen med detta. Vem eller vilka som är guider
i ditt område hittar du på hemsidan FoU i VGR.
Vill du veta mer om vad FoU i VGR är och vad årsredovisningen innebär kan du läsa mer om
det i vår broschyr: FoU i VGR – broschyr
Kontakt vid frågor:
Carin Sjöström Greenwood
carin.sjostrom.greenwood@vgregion.se

Grundkurs i handrehabilitering för arbetsterapeuter
Handmottagningen/Arbetsterapi Mölndal bjuder in till en tvådagarskurs i handrehabilitering
för leg arbetsterapeuter den 8-9 april 2019.
Kursen omfattar handens anatomi, beskrivning av akuta finger-, hand- och handledsskador så
som frakturer, luxationer, distorsioner, klämskador samt senskador, och rehabilitering av
dessa gällande bedömning, behandling och utvärdering.
Inbjudan med mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan(senast 1 mars)

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

