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Bakgrund – Förändrade förutsättningar hälsoinriktat förbättringsarbete 2021
Enligt Primärvårdsprogrammet 2021 ska 2,5 miljoner fördelas på vårdcentraler med
godkänd handlingsplan inom hälsoinriktat förbättringsarbete och ytterligare 2,5
miljoner till vårdcentraler med godkänd resultatrapport.
Möjligheter till förbättringsarbete är begränsade under de förutsättningar som råder
under pandemin. Vi ser därför ett behov av att koncentrera den utvecklingskraft som
finns till insatser som är kopplade till revideringen av Primärvårdsprogrammet. Det
pågår en översyn av ansvarsfördelningen mellan vårdcentraler och Hälsocenter och
det kommer finnas ett behov av samverkan mellan vårdcentraler och Hälsocenter
kopplat till kommande förändringar. En väl utvecklad samverkan mellan varje
vårdcentral och Hälsocenter kan bidra till en personcentrerad vård med hög
patientsäkerhet, samt att dubbelarbete undviks.
Beslut - Samma ersättningsvolym men förändrad grund för ersättning
Istället för att varje vårdcentral tar fram en egen handlingsplan kommer en
gemensam handlingsplan för alla vårdcentraler upprättas, med fokus på att utveckla
det hälsoinriktade arbetet i samverkan mellan vårdcentralerna och Hälsocenter.
Ersättning faller ut till vårdcentraler som aktivt deltar i det arbetet. Syftet med detta
utvecklingsarbete är att se över och tydliggöra gränssnitt mellan Hälsocenter och
vårdcentralerna genom att definiera vårdkedjor från utredning till åtgärder inom
primär- och sekundärprevention samt som behandlande insatser vid sjukdom.
Deltagande av verksamhetschef, hälsosamtalsledare och hälsokoordinator är
obligatoriskt, men det är också möjligt för vårdcentralen att engagera fler. Arbetet
innefattar medverkan i workshops, att återkoppla på framarbetade
regionövergripande förslag samt att utarbeta lokala rutiner.
Med vänlig hälsning
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

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

