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Viktig information om GDPR
Som ni säkert redan vet ersätts PUL, personuppgiftslagen den 25
maj 2018 med GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning. Syftet är att
stärka skyddet för hur personuppgifter hanteras.
Vlg arbetar redan idag under Patientdatalagen (2008:355) som till
största del redan reglerar detta och som skyddar personuppgifter
i journaler. Vi arbetar aktivt med att inventera och säkerställa
rutiner, dataflöden och mailhantering så att ert företags - och
medarbetares uppgifter hanteras på ett lagligt och säkert sätt.
2 viktiga slutsatser:
 Era personuppgifter i journaler hanteras enligt GPDR då vi följer patientdatalagen
sedan tidigare - inga biträdesavtal behöver tecknas.
 Vi kommer att behöva ändra rutiner för hantering av personallistor via mail.
Hur detta kommer att ske återkommer vi om framöver.
Vill ni läsa mer om GDPR, gå in på www.datainspektionen.se

Era synpunkter är viktiga - Dags för Kundnöjdhetsenkät
Vi är angelägna om att vara ett bra stöd till er och leverera värdefulla tjänster inom hälsa,
sjukvård, rehabilitering och arbetsmiljö som bidrar till friska och hållbara arbetsplatser. Era
synpunkter på oss, vårt utförande och tjänster är därför mycket viktiga. Vi är tacksamma om
ni svarar på vår kundnöjdhetsenkät. En länk med enkäten kommer att mailas ut inom kort.
Det tar ca 5 min att svara. Sista dagen är den 21 maj.

Frukostseminarium - Dina Fötter - din bästa kompis
Varmt välkommen till vårt nästa frukostseminarium om fötter.
Onsdagen den 23/5 kl 08.00-09.30. Mer info se bifogad inbjuden

Utökad ekonomisk ersättning för rehabilitering/arbetsplatsnära stöd
From 1 juli-2018 ersätts Förordningen för arbetsplatsnära stöd med Förordningen om
förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet, från Försäkringskassan.
I praktiken innebär det att:
 Arbetsgivare åläggs att senast dag 30 vid sjukskrivning skall det finnas en plan för
återgång i arbete om arbetsförmågan antas nedsatt minst 60 dagar.
 Tidigare maxtaket för möjlighet till 50 % subvention från försäkringskassan höjs till
20.000 kr mot tidigare 14.000 kr.
 Ersättningen får from 1 juli även gälla för behandling och ej endast kartläggning /
bedömning som det var tidigare.
Vlg kommer att börja arbeta efter den nya förordningen from 1 juli. Vi kommer också bjuda
in till ett frukostsseminarium kring den nya förordningen efter sommaren.
Har ni frågor innan dess är ni välkomna att höra av er.

Rusta er mot TBE - erbjud era medarbetare fästingvaccin!
Välkommen att vaccinera er. Är ni fler än 10 medarbetare kommer vi gärna ut till er på
företaget och vaccinerar era medarbetare. Ring oss så kommer vi överens om en tid.
Vi har också drop-in på mottagningen kl. 8-12, 13.30-16 samt kvällsöppet tisdagar till kl.
19.00. Ni som har vår tjänst akuta sjukvårdsbesök har alltid 10% rabatt på alla vaccinationer .
Kommer vi ut och vaccinerar på företaget tar vi ut en startavgift.
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