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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-08-22

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Mälaren

TIDPUNKT

22 augusti kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Birger Thorell, Gunnar Dahlberg, Erik Tyrberg, Margareta Ehnebom, Tomas
Bernanker, Eva Hallqvist, Simin Videhult, Monica Bergman, Karin Torberger,
Maria Romlin, Peeter Vinnal, Helena Lagerlöf, Nils-Erik Limbäck, Anna Lindberg,
Anders Ahlgren,

FG MINNESANTECKNINGAR 20 JUNI
Inget att kommentera.
INTRAVENÖST JÄRN – ERIK TYRBERG OCH MARIA KÄTTSTRÖM
Information skickades ut med agendan.
Maria Kättström, ALK hematologi, Maria Eckeroth Medicinkliniken och Erik Tyrberg
samordnare för ALK har arbetat med frågan. Ordinerande läkare ansvarar för att
behandling ges. Primärvården får del av det upphandlade läkemedlet vilket ger ett
mycket längre pris än tidigare. Respektive vårdcentral får säkerställa rutiner för
behandling med intravenöst järn.
Instruktionen blir ett första embryo till utveckling av kunskapsstöd inom området
hematologi. Gravida ska fortsatt behandlas vid specialistmödravården.
Vårdvalsrådet har inget att invända till framtaget förslag.
KLINISK FARMACI
Information skickades ut med agendan.
Läkemedelsenheten erbjuder stöd till primärvården med 20 timmar/vecka av klinisk
apotekare. Uppstart från oktober 2017.
20 timmar/vecka räcker inte till alla vårdcentraler varför 5 st är utsedda att prova
detta arbetssätt. Det är Capio vc City, Hallstahammars VC, Prima VC, Achima Care
Sala och Sala Väsby Vårdcentral.
Apotekarna ska dokumentera i Cosmic. Framarbetat förslag ska kompletteras
avseende dokumentation samt hur utvärderingen ska ske.
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SÅRCENTRUM
Kjell Jansson, allmänläkare, kommer arbeta på Sårcentrum på onsdagar. De ST-läkare
som randar på hudkliniken kommer också arbeta på Sårcentrum.
En sårvårdsremiss är framtagen och i princip klar.
AT-FRÅGOR OCH MEDICINE STUDENTER TILL PRIMÄRVÅRDEN
Margaretha Reuterwall, AT-chef, Pontus Klingmalm, AT-studierektor.
Region Västmanland (RV) anställer 40 AT-block/år. Senast var det över 280 st
ansökningar. Det är fyra AT-starter per år. Den sista placeringen som AT-läkarna gör
är inom primärvården (socialstyrelsen direktiv).
Primärvårdsforum bjuder in hela primärvården, oftast deltar enbart de vårdcentraler
som har AT-läkare anställda. Önskemål att fler deltar på dessa möten. AT-läkarna får
redan vid anställningen information om på vilken vårdcentral de ska göra sin
placering. Tanken med det har varit att vårdcentralerna ska få möjlighet att
kontakta/bjuda in AT-läkarna innan placering.
Kolsva vc ett gott exempel
Kolsva vårdcentral har, trots sitt läge utanför Västerås, blivit en attraktiv arbetsplats
för AT-läkarna då man arbetat fram ett väl fungerande arbetssätt. De anställer 2 st
AT-läkare åt gången vilket gör att de kan få stöttning av varandra och de kan även
pendla tillsammans. Utbildade och intresserade handledare finns på vårdcentralen.
Av 10 AT-läkare så får 3 st sin AT-placering på en vårdcentral utanför Västerås. Det är
svårt att få AT-läkarna att pendla. AT-placeringen inom primärvården är på 6
månader.
Man kan tydligt se att de AT-läkare som arbetar på en välfungerande vårdcentral i
större utsträckning väljer att bli ST-läkare inom allmänmedicin.
Margaretha upplever att det är svårt att få svar från vårdcentralerna om de kan ta
emot AT-läkare eller inte. För att en vårdcentral ska kunna ta emot AT-läkare krävs
det att det finns minst två specialister i tjänst med handledarutbildning.
Läkarstudenter
RV har ett avtal med Uppsala universitet om 900 studentveckor/år. 4 st studenter
från Uppsala ska ha praktik inom primärvården i Västmanland. Även Örebro
universitet är intresserade av möjlighet att få praktikplatser i RV. Örebrostudenterna
har 1 primärvårdsvecka/termin och uppsalastudenterna gör sin praktik under termin
11.
Alla förfrågningar om praktikplatser går via Michaela Eriksson på AT-enheten. Det
kan bl a röra sig om svenska studenter som studerar utomlands, studenter från andra
regioner osv. AT-enheten kan hjälpa till med att ordna med försäkringar (dock inte
för de privata vårdgivarna), genomföra MRSA-testning mm.
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PROJEKT STÖD OCH BEHANDLING
Inga-Lill Candefjord, projektledare.
Se bifogad PP-presentation
Man arbetar med att få en nationell kvalitetssäkrad plattform med säker inloggning
via 1177.
Pilotvårdcentralerna Viksäng/Irsta och Önsta Gryta är nöjda med plattformen.
En nationell kvalitetsgrupp ska titta på olika program och granska dessa för att
säkerställa att det som läggs till i plattformen är beprövat och kvalitetssäkrat.
Slutrapport ska skrivas av Inga-Lill i januari. Utgivardelen kommer troligtvis läggas på
CIT alt 1177. Breddinförande tidigast våren 2018. Vem ska förvalta detta?
Läkemedelsenheten?
AH ÄLDRE UT, PROJEKT I VÄSTERÅS MED MÖJLIGHET TILL KOMMANDE LÄNSGEMENSAM LÖSNING
Gunilla Brissman, Gunnar Dahlberg, Anne Sjölund
Se bifogad information.
AH Äldre utskrivningsteam är mobila team som kommer arbeta kontorstid och utgå
från länets sjukhus. Målgruppen är de mest sjuka, sköra äldre som skrivs ut från
sluten vård, bor i eget boende samt har riskskattats på avdelningen och bedömts ha
behov av teamets insatser. Teamet ska göra ett uppföljande hembesök tre dagar
efter utskrivning, ev uppföljning efter det, göra en vårdplanering i SIP.
Patientansvaret ligger kvar på geriatriken under denna tid. Det är inget behandlande
team utan enbart ett uppföljningsteam. Kommunen kommer vara de som sköter den
basala hemsjukvården för patienten. Det är väldigt viktigt att informationsöverföringen fungerar väl.
I Köping, Sala och Fagersta kommer denna verksamhet att integreras i befintliga AHteam som får utvidgade uppdrag. I Västerås skapas ett nytt team ”AH Äldre
utskrivningsteam” knutet till Geriatriken, som får uppdraget. Onkologens AH-team
fortsätter med samma uppdrag som idag.
Förslaget ska upp till beslut i regionstyrelsen.
PROJEKT - PSYKISK OHÄLSA HOS GRAVIDA
Information bifogades agendan.
Vårdgivarna är kritiska till förankringsprocessen av detta projekt. Flera av
verksamhetscheferna har inte fått kännedom om projektet, då förfrågan uppfattas
ha gått till direkt till barnmorskegruppen.
Ett omtag behöver göras. Erik Tyrberg kontaktar MHV-enheten i frågan.
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UTVÄRDERING AV JOURCENTRALEN VÄSTERÅS
Politiskt beslut att genomföra utvärderingen.
Konsulter från Helseplan kommer att genomföra utvärderingen av jourcentralen
framför allt ur ett driftperspektiv. Anders deltar på ett uppstartsmöte i veckan och i
december ska de rapportera till regionstyrelsen.
WORKSHOP NR II – SÄKER UTSKRIVNING FRÅN SJUKHUS
Det är ett politiskt önskemål att vi genomför ytterligare en workshop gällande säker
utskrivning. Förslag till politiken från regionens och kommunernas tjänstemän är att
införandet ska ske tidigast från 1 juni 2018 varför vi planerar för en uppföljande
workshop först i mars/april 2018.
ÖVRIGT
Indikatorbilagan samt diabetesbilagan kommer upp på Vårdvalsrådet i oktober.
Projekt digitaliseringsstöd i primärvården
• Projektledare är utsedda, Jonas Lundin Lindegren, Anna Burwall Karlsson
•

En intern workshop inom CIT kommer ske den 4 oktober.

•

Politiskt önskemål att bjuda in alla vårdgivare mitten av oktober för ett möte
om detta. Pernilla Rinsell deltar.

Dr Kry och Min Dr
En kraftig nedgång under sommaren. Fortsätter att följa detta
Politiskt uppdrag – tillgänglighet fysioterapi
En kartläggning över aktuella väntetider ska genomföras. Helena Lagerlöf kommer
skicka ut en enkät till samtliga verksamhetschefer. Varje vårdcentral ska själva skatta
sina väntetider. De vårdcentraler som har längre väntetid än 1 vecka ska skicka in en
åtgärdsplan som visar hur de kommer arbeta med att korta väntetiderna.
Synergi
6 st privata vårdcentraler kan fortfarande inte skicka sina avvikelser digitalt i Synergi.
Det är ett skall-krav att alla vårdcentraler använder sig av Synergi i kontakten med
Region Västmanland.
Nationell patientenkät
Inom kort kommer informationsvykort, affischer och bildspel (väntrumsskärmar)
skickas ut till samtliga vårdcentraler. Under september månad ska vykorten delas ut
till patienterna. Vårdcentralerna bör också informeras sina patienter om att de kan
komma få hem en enkät gällande sin upplevelse av vården.
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Patientsäkerhetskulturenkäten
Det saknas fortfarande uppgifter från en del vårdcentraler inför
patientsäkerhetskulturenkäten. Samtliga uppgifter måste vara chefsjuksköterska
Emelie Condén till handa före den 30 augusti.
emelie.conden@regionvastmanland.se

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

