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Till:
Samtliga verksamhetschefer inom primärvården i Västmanland
Vårdvalsrådet

INFORMATION FRÅN VÅRDVALSENHETEN - NR 11/19
Prioritering av verksamhet under sommaren 2019 i primärvården – vägledande principer
Sjukvården är ansträngd under sommaren bland annat på grund av personalbrist och
att färre vårdplatser är öppna. Som en del i helhetsansvaret för den samlade hälsooch sjukvården i Västmanland måste primärvården under sommaren 2019 ha
beredskap för att extraordinära åtgärder kan bli aktuella bland annat kopplat till
situationen på sjukhusen.
Mödrahälsovården
Utifrån rådande resursläge denna sommar så måste mödrahälsovården prioritera
kontroll och övervakning av sina listade gravida.
I övrigt innebär sommaren en lägre bemanning på såväl barnmorske- som på
läkarsidan. Förskrivning av preventivmedel är en uppgift som både barnmorskor och
läkare kan utföra (se instruktion ”Preventivmedelsrådgivning”, dok.nr 39366) och vi
vill uppmana alla att stötta varandra i detta uppdrag.
Vi uppmanar alla vårdcentraler att se över sina samverkansavtal som gäller från
tidigare år. Detta för att göra sommaren så bra och smidig som möjligt för såväl
barnmorskor som för läkare och för att säkerställa tillgängligheten för våra patienter.
Kom ihåg att rapportera in till MHV-enheten hur er bemanning och samverkan ser ut
inför sommaren. Senast den 10 juni behöver MHV-enheten ha era uppgifter för att
kunna säkerställa tillgången till Obstetrix och graviditetsregistret.
Aktiv ortopedteknik
Aktiv Ortopedteknik kommer precis som förra året ha något förändrade öppettider
under sommaren. Under vecka 25 till och med vecka 33 kommer de ha öppet:
Måndag - torsdag kl 07:30–16:00
Fredag 07:30–14:00

Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Org Nr

E-post

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

Regionhuset, ing 4

021-17 30 00

232100-0172

region@regionvastmanland.se

Telefax

VAT nr

Webbadress

021-17 45 09

SE232100017201

www.regionvastmanland.se

2 (2)
Datum

2019-06-04

Utomlänspatienter och prioriterade grupper
Enligt patientlagen ska utomlänspatienter, även under sommaren, tas emot på
samma villkor som vårdcentralens listade patienter, det vill säga baserat på en
bedömning av de medicinska behoven.
Prioriterade grupper är:
•
•
•
•

akutvård som inte kan anstå
de mest sjuka äldre och kroniskt sjuka
patienter inskrivna i hemsjukvård
inskrivna gravida

Utskrivning från sjukhus
Cosmic Link ska bevakas tre gånger dagligen och fast vårdkontakt ska utses till de
patienter vårdcentralen erhållit ett inskrivningsmeddelande i Cosmic Link på.
Ställningstagande till samordnad individuell planering (SIP) ska alltid tas tillsammans
med övriga aktörer och i förekommande fall även patient och anhöriga. I samband
med utskrivning från sjukhus ska allmänläkarna godkänna övertagande av det
allmänmedicinska ansvaret i Cosmic Link. Detta efter att ha tagit del av
slutenvårdsläkarens plan. I och med godkännandet bekräftas att ansvar för patient
återtas gällande det allmänmedicinska kompetensområdet. Varje vårdcentral måste
ha en säkrad rutin för bevakning av detta. Ej godkända medicinska planer eller
avsaknad av fast vårdkontakt kan leda till förlängda vårdtider på sjukhus.

Med vänlig hälsning
Anders Ahlgren
Chef Vårdvalsenheten

