Vårdgivarnytt – Fysioterapi
Nr 2. September 2019
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare inom LOF

Inledning
Vårdgivarnytt - Fysioterapi är namnet på Västra
Götalandsregionen nyhetsbrev till dig som har ett
samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi. Vårdgivarnytt förmedlar nyheter och annan
information som är relevant för dig som vårdgivare i Västra
Götalandsregionen. Vår ambition är att Vårdgivarnytt ska
utkomma två gånger per termin. Du är välkommen att höra
av dig med synpunkter på innehållet. Kontaktuppgifter
hittar du sist i nyhetsbrevet.
Följ med på vägen mot framtidens vårdinformationsmiljö
Nyfiken på framtidens vårdinformationsmiljö? Nu lanseras webbutbildningen med samma namn. Där
får man lära sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård, både på ett generellt plan och med
koppling till satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen, kommunerna i
Västra Götaland och privata vårdgivare med avtal. Den är kostnadsfri och finns på Lärplattformen,
Västra Götalandsregionens samlingsplats för digitala utbildningar.
Mer information om utbildningen på Vårdskiftet
Kontakt vid frågor: Victoria Mohlén, projektledare utbildning FVM victoria.mohlen@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/
Välkomna till höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö!
Nu går det att anmäla sig till informationsmötena i oktober och november om framtidens
vårdinformationsmiljö. Bland annat visas det nya gemensamma IT-stödet Millennium för första
gången för en bredare publik.
All information om höstens möten, med länkar till anmälan i Regionkalendern finns här:
https://www.vgregion.se/informationsmotenfvm.
Skriv gärna ut affisch (A3 som störst) och sätt upp på era vårdenheter och andra relevanta platser:
Affisch i A3 med karta och datum för höstens möten (pdf)
Mötena är öppna för VGR, kommunal hälso- och sjukvård, privata vårdgivare med avtal med VGR
och andra intresserade. Informationsmötena hålls främst i stora möteslokaler på sjukhusen men precis
som förra hösten väljer man själv vilket möte man vill gå på, oavsett arbetsort eller organisatorisk
tillhörighet. Man kan anmäla sig till mötena till och med samma dag som de genomförs.
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Kontakt vid frågor:
Lena Löfgren, kommunikatör
lena.k.lofgren@vgregion.se
Primärvårdsdagen 2019
Nu bjuder Koncernkontoret för tredje året in till Primärvårdsdagen. Primärvårdsdagen är en dag för att
träffas och riktar ljuset specifikt på att främja utveckling av primärvården i Västra Götalandsregionen.
Med utgångspunkt i Omställningen syftar dagen till att inspirera, skapa insikter och stärka banden
mellan alla aktörer inom primärvården för att på så sätt skapa förutsättningar för att möta framtiden
med gemensamma krafter.
Dagen innehåller presentationer och dialog med projektledare och representanter från politiken om
utvecklingssatsningar och klinisk verksamhet både inom och utanför Västra Götalandsregionen.
Värd för Primärvårdsdagen är Koncernkontoret som hälsar medarbetare, chefer och ledare från
primärvården varmt välkomna till att mötas, inspireras och utbyta kunskap.
Vi ser gärna att en representant från varje enhet deltar. Antalet platser är dock begränsat så anmäl er
redan nu!
Datum: 2019-11-29
Tid: 09.00-16.00
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Ansvarig: Marie Gustafsson, enhetschef enhet Primärvård, Koncernkontoret
Länk till anmälan: Regionkalendern
Sista dagen för anmälan: 2019-11-13
Kontakt vid frågor:
primarvardsutveckling@vgregion.se

Nationell primärvårdskonferens 2019 i Göteborg

2019 är det Närhälsan, Västra Götalandsregionens offentliga primärvård, som står som värd för
den nationella primärvårdskonferensen. 1–2 oktober 2019 är du välkommen till Göteborg och
Svenska Mässans konferens.
Framtiden är nu är temat för årets konferens. I många, många år har det talats om att primärvården
i Sverige ska byggas ut för att vara den självklara basen i hälso- och sjukvården. Äntligen ser vi
nu att den visionen börjar ta form för att bli verklighet. Framtiden är inte långt bort, den är nu.
Den nationella primärvårdskonferensen fokuserar på fem huvudspår, som alla syftar på innehållet
i primärvårdsreformen ”God och nära vård”.
Välkommen att bidra genom att presentera ditt arbete och dina erfarenheter på
primärvårdskonferensen. Det kommer att gå att interagera och presentera på flera olika sätt.
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vgprimarvard
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Till exempel genom att ställa ut på konferensen, hålla seminarium, workshop eller varför inte
spela in en podd?
Under vilket spår passar ditt arbete in?
1. Personcentrerat & jämlikt - Hur förverkligar vi god och nära vård för invånarna?
2. Nya behov & nya verktyg - Hur anpassar vi verksamhet och teknik till invånarnas nya behov?
3. Kvalitetsdrivet & hållbart - Hur utvecklar vi processer och arbetssätt som driver verksamheten
framåt?
4. Välbemannat & lustfyllt - Hur skapar vi framtidens attraktiva arbetsplatser?
5. Kunskapsbaserat & i framkant - Hur använder vi forskning och utbildning till kunskap som
driver utveckling?
Båda dagarna inleds och avslutas med gemensamma sessioner och däremellan är det tre block per
dag med parallella seminarier att välja mellan, totalt 49 seminarier.
Dessutom arrangeras sex workshops som fördjupning inom vissa av våra spår. Under lunchen kan
du mingla in på ett lunchsamtal med våra keynotespeakers. Det finns även plats för cirka 40
spännande utställare från hela landet.
Välkommen att anmäla dig och läsa mer på: http://www.nationellpvkonferens19.se
Kontakt vid frågor: Heléne Aulin-Ivdal, Närhälsan, helene.aulin_ivdal@vgregion.se
Ortopedidagen 2019
Fysioterapin på SU/Mölndal bjuder in till sin årliga Ortopedidag. Dagen äger rum den 7 oktober och
har temat Axelskador.
Inbjudan med mer information, kontaktuppgifter och länk till anmälan
Levnadsvanor – på liv och död! 18 oktober 2019

Vi upprepar förra årets succé! Levnadsvanor - på liv och död är en inspirationsdag om hälsa och
levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Dagen ger en introduktion av forskning och studier och hur man praktiskt arbetar med
kost/nutrition, tobaksprevention/KOL och fysisk aktivitet för att skapa inspiration att jobba vidare
på hemmaplan. Den är riktad till dem som inte hade möjlighet att närvara vid vår inspirationsdag
förra året och som i sitt arbete inom primärvård, somatisk specialistvård eller specialistpsykiatrin
möter patienter med psykisk ohälsa samt medarbetare inom Folkhälsa och nämndpolitiker.
Under dagen får vi lyssna på ledande företrädare för livsstilsfrågor och somatisk hälsa i Västra
Götalandsregionen.
Läs mer på vår webbplats: www.vgregion.se/vardvalrehab

Dagen är uppbyggd i fyra parallella inspirationsspår i ett förmiddags- och ett eftermiddagsblock
där du kan välja ett spår på förmiddagen och ett spår på eftermiddagen.
Professor och överläkare Mai-Lis Hellenius, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Tema
hjärta-kärl kommer att ha en inspirationsföreläsning om levnadsvanor och somatisk hälsa.
Dagen äger rum den 18 oktober på Campus Nya Varvet i Göteborg.
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Anmälan sker via Regionkalendern.
Kontakt vid frågor: Pethra Zollfrank, kunskapsstöd för psykisk hälsa
pethra.zollfrank@vgregion.se
Balansera mera – en nationell kampanjvecka 2019 för äldre säkerhet
Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen, vill uppmärksamma er på kampanjen ”Balansera
mera – kampanj för att förhindra fallolyckor” som samordnas och genomförs av Socialstyrelsen.
Kampanjen pågår under vecka 40, den 30 september – 6 oktober 2019.
Vården är en stor och viktig aktör som möter många av de äldre invånarna i Västra Götaland. Vi
hoppas att kampanjen kan vara ett stöd i ert arbete att leda äldre patienter/kunder mot ett
hälsosammare och friskare liv.
Läs mer på Vårdgivarwebben om kampanjen och det material som tagits fram
Kontakt vid frågor: Annika Nilsson-Green annika.nilsson-green@vgregion.se
Utmattningssyndrom – regional utbildningsdag tillsammans med PMU
PMU (Psykiatrimottagning för utmattningssyndrom) har arbetat med svårbehandlat
utmattningssyndrom under snart tre år. De flesta av patienterna kommer från primärvården. PMU
önskar att dela med sig av erfarenheter och resultat från denna tid samt att ha en dialog kring
diagnosen och behandlingsbarhet med primärvården.
Vårdcentralen Kusten i Ytterby berättar också om sitt pilotprojekt i samarbete med PMU kring
multimodal rehabilitering i primärvården vid utmattningssyndrom.
• När: 9 september
• Var: Campus Nya Varvet, Västra Frölunda
• Målgrupp: Dagen vänder sig till primärvården inom VGR
• Kostnad: Utbildningen bekostas med statliga medel och är kostnadsfri för deltagarna.

Länk till anmälan, mer information och kontaktuppgifter
Vårdhygien – uppdaterade rutiner
Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen har uppdaterat rutinerna för
basala hygienrutiner och klädregler samt städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal:

Basala hygienrutiner och klädregler
Städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal
Alla människor är bärare av mikroorganismer. I vårdmiljö möts många människor, vilket innebär
en ökad risk för smittspridning. Patienter har dessutom på grund av sjukdom, behandling eller
ålder ofta en ökad mottaglighet för infektioner. Patienter nyttjar olika vårdformer: primärvård,
sjukhus samt kommunal vård och omsorg. Vi ska erbjuda dem en säker vård av god kvalitet
oavsett var de befinner sig.
Med vårdrelaterade infektioner menas infektioner som drabbar patienter eller personal i sam-band
med vård, undersökning eller behandling. Dessa medför mycket lidande för de drabbade och deras
anhöriga. Varje år avlider patienter i Sverige som en direkt eller indirekt följd av en vårdrelaterad
infektion.
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Följa basala hygienrutiner viktigaste åtgärden Den absolut viktigaste åtgärden för att minska
förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning inom vården är att följa
basala hygienrutiner. Dessa ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal i alla vård- och
undersökningssituationer.
Personal behöver ha tillgång till utrustning och anpassade lokaler som stödjer rätt beteende
inklusive goda hygienrutiner. Lokalerna och utrustning ska skötas med fullgod städning,
desinfektion och underhåll.
Städning och rengöring minskar mängden mikroorganismer i miljön och är tillsammans med
basala hygienrutiner och punktdesinfektion viktiga åtgärder för att förhindra smittspridning och
förebygga vårdrelaterade infektioner.
Kontakt vid frågor: Susanne Johansson, hygiensjuksköterska Vårdhygien
susanne.birgitta.johansson@vgregion.se
Förändringar teamet Privata Vårdgivare LOL/LOF
Vi vill tacka vår kollega Anna-Pia Lindeberg för en lång och trogen tjänst då hon den 30 augusti 2019
gick i pension. Vi välkomnar också vår nya kollega Anna Franklin.
Vi välkomnar nya vårdgivare
Mats Nolkrantz, Vänersborg
Jonas Sundewall, Vänersborg
Elin Hultman, Göteborg
Henrik Sjöberg, Hjo

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Det är viktigt att din e-postadress är personlig så att vi kan få kontakt direkt med dig. Adresser med
info@mottagningsnamn fungerar inte bra när vi vill nå dig. På webbplatsen för privata vårdgivare
hittar du blankett för ändring av kontaktuppgifter. Där finns också mycket annan bra information.
Vårdgivarwebben - LOF
Känner du någon som har samverkansavtal enligt LOF, men inte fått detta Vårdgivarnytt Fysioterapi? Vi har inte mailadresser till alla. Kontakta oss, så ordnar vi så de kommer med på
sändlistan.

Har du frågor? Kontakta oss enligt nedan

privatavardgivare@vgregion.se

Verksamhetsfrågor

ekonomi.privera@vgregion.se

Ekonomi
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Webbplats
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