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2020-09-07

Till:
Verksamhetschefer på vårdcentral
Vårdvalsrådet

Information från Vårdval primärvård – Nr 24/20
Översynsarbetet av primärvårdsprogrammet
Det finns en samsyn hos beställare och vårdgivare om ett övergripande behov
av att genomföra en större översyn av primärvårdsprogram och
ersättningsmodell. Översynsarbetet påbörjas nu och syftet med översynen är
bl a att:
•

•

säkerställa att programmet stödjer och skapar förutsättningar för de
uppdrag och målsättningar som pågående nationella utredningar av
primärvården samt regionens arbete med att utveckla Nära vård ger
upphov till
tillvarata vårdgivarnas utvecklingskraft och skapa förutsättningar att
erbjuda en jämlik vård genom en mer tillitsbaserad styrning med mindre
detaljregleringar

För att möjliggöra denna översyn är det viktigt att vi gör detta tillsammans,
beställare, vårdgivare, verksamhetschefer, medarbetare, invånare, politiker
mfl. Målet är att det reviderade programmet ska börja gälla 1/1 2022, vilket
innebär att förslag till förändringar behöver finnas framtagna till sommaren
2021.
Vi är glada över att också ha kunnat knyta ett forskningsprojekt till
översynsarbetet. Det kommer vara ett 5-årigt projekt kopplat till Göteborgs
universitet. Samverkansdoktorand är Helena Lagerlöf och projektets
arbetsnamn är ”Ett praktiknära perspektiv på beställarens styrning av
primärvårdens utförare”. Forskningsprojektet innehåller två delar,
datainsamling inför omarbetning av primärvårdsprogrammet samt
utvärdering av reviderat program.
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Arbetsformer för översynsarbetet
•

•

•
•

Sammanställning av fakta och erfarenheter
− Sammanställning kunskapsläge, nationella utredningar och forskning
− Analys av nuvarande program och utfall
− Benchmarking
Insamling av erfarenheter och synpunkter
− Intervjuer
− Enkäter
Workshops med olika målgrupper
Kontinuerlig avstämning med politikerna

Intervjuer och verksamhetsdialoger

Som ett första steg i översynen så kommer Maria Kättström, medicinsk
rådgivare, och Helena Lagerlöf, verksamhetsutvecklare/doktorand inom kort
att åka ut till några av vårdgivarna utsedda vårdcentraler för att träffa och
samtala med 3-5 personer från olika yrkesgrupper kring fiktiva patientfall med
diskussioner om behov, möjligheter och begränsningar i att erbjuda patienten
en god vård. Vi lämnar också öppet för de vårdcentraler som vill, att bjuda in
till möten med professioner vid vårdcentralen på liknande sätt.
Efter dessa träffar kommer Maria Martinsson, vårdvalschef och Helena
Lagerlöf verksamhetsutvecklare/doktorand att boka in möten med samtliga
verksamhetschefer för enskilda samtal med fokus på ledning och styrning.
Dessa samtal/intervjuer kommer utgöra en del i forskningsprojektet och alla
som deltar kommer tillfrågas om samtycke. Forskningspersonsinformation
bifogas.

Vårdvalsråd

Översynsarbetet kommer framöver vara en stående punkt på kommande
vårdvalsrådsmöten.
Med vänlig hälsning!
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård
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