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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-11-21

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Kungshatt

TIDPUNKT

21 november kl 15:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Helena Lagerlöf, Margareta Ehnebom, Nils-Erik Limbäck, Anna
Lindberg, Simin Videhult, Monica Burman, Peeter Vinnal

FG MINNESANTECKNINGAR – 24 OKTOBER
Indikatorbilagan publiceras inom de närmaste dagarna.
PLENT NY GYNEKOLOGISK MOTTAGNING
Plent ny gynekologisk mottagning fr o m 1 januari 2018 då
Specialistläkarmottagningen avslutar den gynekologiska verksamheten.
PRIMÄRVÅRDSPROGRAMMET 2018
Grunderna är tagna av Regionstyrelsen i juni 2018.
Textändringar/förtydliganden:
 Svarstid 1177 e-tjänster – 3 vardagar
 Indikatorbilagan, avstämning från oktobermötet
 Bemanning kompetenskrav – rehabkoordinator, tobaksavvänjare,
vårdsamordnare.
 Förhållandet mellan fast vårdkontakt och vårdsamordnare är förtydligat.
 Läkarmedverkan i kommunal verksamhet. Om en vårdcentral inte uppfyller sina
skyldigheter gentemot kommunen vad gäller läkarmedverkan så belastas
aktuellt vårdcentral för kostanden.
 Vårdcentralen ska delta i årlig patientsäkerhetsdialog tillsammans med det
Centrala Patientsäkerhetsteamet i Region Västmanland. 1 gång/år under 1,5
timme.
COSMIC-licenser, kostnader, tjänstepaketet
Licenserna är en ”fri nyttighet” i bemärkelsen att de inte faktureras. Vårdcentralen
”betalar” genom reducerad listpeng.
Självbetjäningsterminaler kommer erbjudas och prissättas samt andra digitala
lösningar.
Regionstyrelsen fattar beslut om hela primärvårdsprogrammet i december.
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REMITTERING FÖR SÖMNAPNÉER SKA GÅ TILL FYSIOLOGKLINIKEN I VÄSTERÅS
Vårdcentralerna i Region Västmanland ska remittera sina patienter till
Fysiologkliniken inom Region Västmanland. Enligt Lungmedicinska mottagningen (och
Fysiologkliniken) är det dålig kvalitet på de utredningar som kommer från Stockholm.
Några vårdcentraler i Västmanland har köpt utrustning (enligt försäljare som varit i
kontakt med Servicehälsan). Patienterna sover då hemma och analys/tolkning görs
sedan vad vi tror av läkare i Stockholm.
Margareta Ehnebom utreder frågan gällande dålig kvalitet. Är det utrustningen som
har dålig kvalitet eller är det tolkningen som är dålig. Tolkningen görs enligt uppgift
av två kardiologer i Stockholm, svar erhålls inom 1 vecka.
ÅTERKOPPLING FRÅN TIDIGARE VÅRDVALSRÅD
Hematologi – Margareta Ehnebom
Margareta har haft kontaktat med ALK Maria Kättström och Maria Eckerrot i frågan.
Inget nytt samverkansdokument kommer tas fram då man inväntar kunskapsstödet
som kommer inom kort. Stabila patienter ska behandlas inom primärvården.
FÖRSKRIVNING AV OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE
Margareta Ehnebom och Gunnar Dahlberg
Dialogmöte med utvalda vårdcentraler gällande förskrivning av olämpliga läkemedel
till äldre kommer initieras av Margareta och Gunnar.
Se bifogad PP-presentation.
Syftet är att minska förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre. Sju stycken
vårdcentraler är utsedda och kommer erbjudas dialogmöte för utbildning och stöd
avseende olämpliga läkemedel hos äldre samt genomgång av rutiner för
läkemedelsgenomgångar.
Ett första möte kommer ske under första kvartalet under 2018. Verksamhetschef
samt medicinskt ledningsansvarig kommer kallas.
Vårdvalsrådet ställer sig positiva till detta.
HÄLSOSAMTAL 50-ÅRINGAR
Denna punkt flyttades till Vårdvalsrådet den 12 december p g a få deltagare på detta
Vårdvalsråd.
Ett antal vårdcentraler kommer få betala tillbaka av den förskottsutbetalning som skett.
Den vårdcentral som har mest täckning hittills har 57 % och den som har sämst har 4 %
täckning.
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Friska personer som önskar en hälsoundersökning (ej 50-åringar) kan erbjudas en
hälsoundersökning till självkostnadspris. En hälsoundersökning kostar mellan 2 000 2 500 kr.
ÖVRIGT
Ekonomiskt tillskott till primärvården 2018?
Förhoppningsvis kommer besked om tillskott av pengar till primärvården på
Vårdvalsrådet den 12 december. Om ingen ersättning kommer från politikerna så
måste vi lyfta med dem om vad som kan plockas bort, undanträngningseffekt.
Sprututbytesprogram
Utredning om lågtröskelmottagning för personer som injicerar narkotika,
sprututbytesprogram accepteras av berörda städer i Västmanland. Uppdraget kan
hamna i primärvården, men det är för närvarande oklart var uppdraget kommer
hamna.
Kartläggning MHV-uppdraget
En kartläggning av MHV-uppdraget i primärvården planeras via extern konsultfirma.
Sårbarhet enligt dagens upplägg. Centralisering alternativt decentralisering.
Politikerna är informerade. Ett tjänstemannauppdrag.
Syftet är att få en utomståendes belysning av den organisation om att utföra MHVuppdraget som finns. För- och nackdelar ska belysas. Inget politiskt uppdrag finns.
BHV-avtal psykologer
Nya avtal för mödra- barnpsykolog på väg ut till samtliga vårdcentraler. Simin får ta
kontakt med Maria Romlin och Karin Torberger i frågan.
Jourmottagningen Västerås
Flera vårdcentraler har signalerat att de får betala felaktigt för sjuksköterskebesök på
jourmottagningen. Simin uppmanas kontakta ansvariga på Jourmottagningen för att
reda ut detta.
Oklart hur ersättningen ser ut för extrainkallade läkare. Enligt jourmottagningen
utgår schablon d v s ingen extra ersättning för extrainkallade läkare. Anders
kontaktar Maria Frisk Tiston för att få besked om tillämpningen.
Vårdvalsrådet i december


Rapport gällande utvärdering av Jourmottagningens verksamhet



Hälsosamtal 50 åringar

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

