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ALLMÄNT
Regelboken för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) reglerar flera aspekter av
det som i framtiden skapar god vård för den enskilde patienten. Hälso- och
sjukvården är en viktig lärandemiljö för personer under utbildning, och det är viktigt
att vårdcentralen medverkar i olika former av utvecklings-, utbildnings- och
forskningsaktiviteter.

7.1.2 KVALITETSUTVECKLING
Vårdcentralen ska medverka i landstingets gemensamma utvecklingsarbete.
Landstinget har rätt att från varje vårdgivare årligen avropa upp till 10 timmars
arbetsinsats per 1000 listpoäng till detta arbete.
Som stöd till kvalitetsutvecklingsprojekt kan enskild vårdcentral ansöka om medel
från Kvalitets- och Utvecklingsrådet. Projektet ska ha sin grund i
Primärvårdsprogrammets innehåll. KU-rådet granskar ansökan och beviljar eller
avslår ansökan.
7.1.3

UTBILDNINGSUPPDRAG
Vårdcentralen ska medverka i Landstinget Västmanlands långsiktiga strategi för
personal- och kompetensförsörjning genom att tillhandahålla praktikplatser för de
professioner som är verksamma vid vårdenheten.
7.1.3.1 AT- och ST-tjänstgöring
Specialisttjänstgöringen, ST, i allmänmedicin ska hålla hög kvalitet. Placering av ATläkare under primärvårdspraktik görs av EKU, enheten för kunskapsstyrning och
utbildning, i dialog med vårdcentraler som är godkända utbildningsvårdcentraler för
läkare.
Följande krav ska vara uppfyllda:


För utbildning av AT-läkare och ST-läkare ska vårdcentralen vara bemannad
med minst två specialister i allmänmedicin på fast tjänst, varav minst en med
adekvat handledarutbildning.



För ST-läkare ska studierektor tillsammans med handledare och
verksamhetschef intyga uppnådd specialistkompetens i allmänmedicin.

Se Riktlinjer för ST-läkare, landstingets ledningssystem dok.nr. 28581
7.1.3.2 Övrig personal
Vårdcentralen ska bedriva utbildning och handledning av studenter, genom att
tillhandahålla platser i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samarbete med de
högskolor och universitet med vilka Landstinget Västmanland har avtal. Som stöd i
planeringen finns EKU, samt instruktioner och handlingsplaner för VFU som ska följas.
Följande utbildningsplatser kan vara aktuella:
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Studerande på omvårdnadsprogram
Studerande på yrkeshögskolor
Studerande på högskolor och universitet
Psykologer under praktisk tjänstgöring (PTP)

7.1.3.3 PTP-psykologer
För psykologers utbildning under PTP krävs att vårdvårdcentralen är bemannad med
minst en legitimerad psykolog.
PTP-psykologer anställs på Kraftkällan, Viksäng, och ingår i ett regionalt PTP-program
med möjlighet till stöd av studierektorsorganisationen, EKU.
7.1.4 VIDAREUTBILDNING
Det finns möjligheter till ekonomiskt stöd för vidareutbildning för framför allt läkare
och sjuksköterskor i primärvården. Ersättningen betalas ut till enskild vårdcentral
efter avslutad utbildning.
Vårdvalsenheten, dess kvalitets- och utvecklingsråd samt Utbildningsrådet för
allmänläkarnas fortbildning tar fram förslag till vilka utbildningsområden som ska ges
stöd.
7.1.5 EKU, ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING
EKU - Enheten för kunskapsstyrning och utbildning är en landstingsövergripande
enhet som bland annat har i uppdrag att ansvara för de strategiska
utbildningsfrågorna inom den högre utbildningen. EKU har planeringsansvar för
högre utbildning inklusive VFU, AT, ST och PTP samt vårdutbildningar på
gymnasienivå.
Studierektor för ST – allmänmedicin ska:




7.1.6

utgöra ett obligatoriskt stöd för vårdcentralerna i utbildningsuppdraget
bedöma och godkänna om vårdcentralerna uppfyller LTV:s Primärvårds
kvalitetskriterier för utbildningsplatser.
ansvara för att uppföljning och granskning av utbildningens kvalitet sker i
enlighet med nationella föreskrifter och av LTV fastställda modeller.

UTVECKLINGSRÅD
7.1.6.1 KU-rådet
Kvalitets- och utvecklingsrådet är ett arbetsutskott till Vårdvalsrådet och leds av
Vårdvalsenhetens medicinske rådgivare.
KU-rådet ansvarar för Västmanländsk kvalitetsdag som anordnas en gång per år.
Förutom en del föreläsningar redovisas de projekt som beviljats medel av KU-rådet.
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Rådets uppdrag är också att:







Lyfta viktiga medicinska kvalitets- och utvecklingsfrågor
Påverka och vara drivande i kvalitetsarbete
Samverka i kvalitets- och utbildningsfrågor
Bevilja ekonomiskt stöd för kvalitetsutvecklingsprojekt
Sprida goda exempel
Bevaka professionernas intressen

7.1.6.2 Övriga råd
Det finns ett antal ”råd” inom olika områden som arbetar med kvalitetsförbättringar
inom respektive område. Aktuella råd för primärvården är:


Diabetesråd



Astma /KOL – råd



Palliativt råd

7.1.7 AKADEMISK VÅRDCENTRAL
Akademisk vårdcentral är ett tilläggsuppdrag som vårdcentraler kan ansöka om.
Grunden för att erhålla detta tilläggsuppdrag är att vårdcentralen har disputerad
personal och bedriver klinisk forskningsverksamhet, som en del i genomförande av
primärvårdsuppdraget. Stöd från, och koppling till Centrum för Klinisk forskning, och
via CKF indirekt universitetet i Uppsala, är en viktig förutsättning för genomförande
av uppdraget. Ansökan om tilläggsuppdrag som akademisk vårdcentral ställs till
Vårdvalsenheten.
7.1.8 ERSÄTTNING
10 timmar utvecklingsarbete per 1000 listpoäng ingår i kapiteringsersättningen.
För övriga ersättningar, se Regelbok 6.2 Ekonomi – ersättningar 2017.

