Informationsbrev vecka 40 2018
Inbjudan till utvecklingsdag kring Rehabkoordinatorfunktionen
Välkomna till en informations- och utvecklingsdag kring rehabkoordinatorfunktionen
den 20 november!
Målgruppen för inbjudan är rehabkoordinatorer och berörda chefer.
Bifogar inbjudan med mer information.
Katarina.larborn@regionhalland.se

Utbildning i utökad uppföljning av tillgänglighet inom primärvård
SKL har tagit fram en ny modell som möjliggör en bättre uppföljning och stöd för
verksamhetsutveckling för respektive vårdcentral. Med anledning av detta bjuder
Regionkontoret in till en genomgång av verktyget till respektive vårdcentral. Viktigt är
att varje vårdcentral utser den/de personer som ska ha tillgång till verktyget för
fördjupad analys. Utbildningen kommer att ske på distans. För mer information om
tider och anmälan se bifogad inbjudan.
Carina.werner@regionhalland.se

Var 3:e patient i väntrummet på en vårdcentral har någon form av
psykisk ohälsa
Region Halland har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete om psykisk hälsa i
Halland, där bland annat samverkan mellan närsjukvård och specialistpsykiatrin ska
stärkas. En del i arbetet är att skapa regionala vård- och behandlingsprocesser för
depression/ångest samt adhd. Läs gärna mer på vår hemsida.
Du som verksamhetschef kommer under nästa vecka få en enkät via e-post, vi
behöver få ett bättre underlag kring nulägessituationen för vårdcentralerna i Halland
vad gäller patientgruppen med depression/ångestsyndrom. Vi behöver din hjälp för
att komma vidare i utvecklingsarbetet, vi är därför mycket tacksamma om du deltar
med din/er beskrivning.
Projektledare: Heléne Bengmark för närsjukvården och Caroline Dromberg för
specialistpsykiatrin

Ny rutin suturtagning Hallands Sjukhus
Hallands sjukhus kommer inte längre skicka remisser för suturtagning till
vårdcentralerna. Patienten informeras om att själv boka sin tid för suturtagning via
webbtidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta för att öka patientinflytande och
minska onödig administration för flera förvaltningar.

Rutiner med suturtagning är redan uppdaterad och Hallands sjukhus har redan börjat
arbeta utefter den nya rutinen. Viktigt att alla får den informationen som hanterar
suturtagning på respektive vårdcentral.
Ett kort om webbtidbokning med kompletterande personlig information om hur många
dagar stygnen ska tas bort så att patienten själv kan boka tid för det. Det finns också
hänvisning till telefon för dem som inte har tillgång till internet.
Dokumenteras och finns att ta del av i VAS landsting gemensamt JO7.
Vid frågor kontakta: birgitte.isaksson@regionhalland.se Hallands Sjukhus eller
Dagmar.arvidsson@regionhalland.se Närsjukvården
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Utbildning i utökad uppföljning av primärvård
Bakgrund
Primärvården i Sverige tar emot cirka 45 miljoner patientbesök varje år. Hur
väntetiderna till besöken ser ut har hittills endast följts upp för en del av
läkarbesöken. Nu har SKL tagit fram en ny modell som möjliggör en bättre
uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling för respektive vårdcentral. Med
anledning av detta bjuder Regionkontoret in till en genomgång av verktyget till
respektive vårdcentral enligt nedan. Viktigt är att varje vårdcentral utser den/de
personer som ska ha tillgång till verktyget för fördjupad analys.
Från och med december 2018 kommer Region Hallands uppgifter för tillgänglighet att
visas publikt på www.vantetider.se utifrån den nya modellen från SKL. Detta innebär
att information om tillgänglighet per yrkeskategori kommer att visas. Utbildning och
behörighet nedan kommer att ge tillgång till ytterligare data som inte ligger publikt.
Målgrupp
En till två personer per vårdcentral, samt personer med övergripande funktioner inom
förvaltningen Närsjukvården eller dylikt, som har till uppdrag att arbeta med
verksamhetsutveckling.
Ansökan om behörigheter inför utbildning
Behörighet till Nationella väntetidsbasen ansöks om efter genomgången utbildning.
Tider och plats
Utbildning sker per distans via Skype enligt nedan.
Onsdag 24 oktober 13-15
Onsdag 31 okt 13-15
Torsdag 1 nov 13-15
Fredag 9 nov 13-15
Fredag 16 nov 13-15
Anmälan
Sker via mail senast 18 oktober till Carina.Werner@regionhalland.se . Uppge
mailadresser och telefonnummer på de som ska delta så kommer dessa personer
få länk skickat till sig för att kunna delta på mötet.
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Datum
2018-10-01

INBJUDAN
Rehabkoordinatorfunktionen – efter lagen
- en informations- och utvecklingsdag för
rehabkoordinatorer och berörda chefer
Tid: 2018-11-20 kl. 09.00-16:30
Plats: Folkets Hus i Varberg, Magasinsgatan 17
Välkomna till en utvecklingsdag för rehabkoordinatorfunktionen!
Dagen är uppdelad till ett förmiddags- och ett eftermiddagspass.
På förmiddagen är verksamhetschefer inbjudna att tillsammans med
rehabkoordinatorerna ta del av hur regionen planerat för att skapa vidare
förutsättningar för arbetet.
Eftermiddagens pass ägnas åt kartläggnings- och bedömningsinstrument
och innehållet i efterfrågade bedömningar och vänder sig främst till
rehabkoordinatorerna.
Anmälan gör via denna länk. Anmälan
Ange om du deltar fm, em eller hela dagen.
Välkomna!!
Katarina Larborn
Hälso och sjukvårdsstrateg
Katarina.larborn@regionhalland.se

Frida Lindh
Processtöd rehabkoordinatorer
frida.lindh@regionhalland.se

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad . Besöksadress: Södra vägen 9 . Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se . Org.nr: 232100-0115
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Kostnad
Utbildning är kostnadsfri.
Välkomna!
Carina Werner, hälso- och sjukvårdsstrateg och Berit Svensson, IT.

