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INLEDNING
Highligts från året som gått !
Utredningen Digifysiskt vårdval

Att uppmärksamma det gångna året !
regionvastmanland.se

➔ BARNMORSKEMOTTAGNINGARNA
➔ Grunden lagd för ökad patientsäkerhet

och minskad sårbarhet på våra
barnmorskemottagningar….men fördjupat arbete för samverkan behövs !

➔ Sommaren 2020 är inte långt borta !
➔

Rekryteringsläget förbättras

➔

COSMIC- journalen

-

COSMIC finns nu i Västerås hemsjukvård och privata specialistmottagningar. Den
sammanhållna journalföringen ger en bra grund för ökad samverkan och öka patientsäkerhet

-

Bättre samverkan = bättre arbetsmiljö för medarbetare i kommun och region

JOURNALEN PÅ NÄTET

Mer information nu utlagt i Journalen. Det sker också snabbare (signeringskrav borttaget). =
bättre informerade och mer delaktiga invånare
Regionen blir nationell pilot för ”Remisstatus”

forts……det gångna året !
regionvastmanland.se

➔ NY ORGANISATION
▪

Offentlig och privat driftform får mer likartade förutsättningar när de 12
offentliga vårdcentralerna går över i driftsformen Intraprenad

▪

Konkurrensneutralitet stärks

▪

Vårdval Primärvård som ”beställarsystem” blir en mer integrerad del av Nära
vård

▪

m.m.

➔ DET FÖREBYGGANDE ARBETET
➔

alltfler 50 åringar erhåller hälsosamtal. Utmaning att hantera det som
upptäcks exempelvis invånare i riskzon för att utveckla diabetes

➔

Ökad samverkan med Elevhälsan i våra kommuner. Den nya
samordningsfunktionen har fått en rivstart

➔ Arbete med handlingsplaner för förbyggande arbete och diabetesvården,

istället för att ”räkna pinnar”
➔ Primärvårdens roll för att förebygga/förhindra onödig återinläggning på

sjukhus

….forts det gångna året
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➔ DIGITALISERING
➔

De flesta vårdcentraler har nu utbildning i internetbaserad KBT-behandling

➔ Digital vårdmöten via Skype pilottestat.... en återvändsgränd ?
➔ Asynkron chatt-funktion med initial triagering…framtiden ?
➔ Formulärtjänster. Pilot startar i dagarna
➔ Sjukvårdsrådgivningen: Västmanland är nationell pilot med foton via 1177.

RGS web som stöd på vårdcentralerna
➔ PATIENTSÄKERHET
➔ - Säkerhetsnålen för farmacistöd
➔

inom äldrevården

= win-win för vårdpersonal och patient

➔ Beroendeframkallande läkemedel. Tufft men framgångsrikt genom

Guldpillret

samverkan, uthållighet och systematisk metodik
➔

Vårdsamordnarfunktionsspindel i nätet för väl fungerande utskrivning från
sjukhus

Några reflektioner gällande utredningen
Digifysiskt Vårdval (SOU 2019:42

regionvastmanland.se

▪

SAMMANHÅLLEN PRIMÄRVÅRD

▪

Västmanlands primärvård väl förberett. Redan när patientlagen kom 2015 vidhöll vi
synen på listningens betydelse. Utredningen bekräftar

▪

”Listningssystem” även för Nätläkare

▪

Utredningen strävar mot mer enhetlig nationellt sammanhållen primärvård

▪

ERSÄTTNINGSSYSTEM

▪

Utredningen lyfter fram differentiering kopllat till socioekonomi och vårdtyngd

▪

Utredningen pekar på behov av långsiktighet och förordar hög andel fast ersättning

▪

Utredningen öppnar för olika ersättningar/upphandlingar (LOV eller LOU) i olika
geografiska områden inom samma region. Exv skillnad glesbygd kontra storstad

▪

VERKSAMHETSDIALOG

▪

Utredningen understryker verksamhetsdialogen som viktigt (viktigaste ?) verktyg för
uppföljning och styrning
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Tack!
Hoppas vi får en givande dag tillsammans

