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FG MINNESANTECKNINGAR – 21 AUGUSTI
•

Ev påverkan på ACG-ersättning med anledning av införande av remiss från
fysioterapeut till röntgen, bedöms vara marginell. Frågan bevakas.

PRIMÄRVÅRDSPROGRAMMET 2019
En lägesbeskrivning bifogas gällande punkterna nedan.
•

Ersättning/rapportering levnadsvanor

•

Distriktssköterskeersättning

VÅRDÖVERENSKOMMELSE DIETISTER PRIMÄRVÅRD/BARNKLINIK
Christina Lockley, Karin Torberger och Eva Thors Adolfsson
Punkten flyttas till mötet i oktober i avvaktan på återkoppling från Barnkliniken och
dietisterna.

SAMVERKAN VID UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN VÅRD – WORKSHOP LÄKARE 16 OCH 18 OKTOBER
Workshopen är initierad av styrgruppen för trygg och effektiv utskrivning.
Workshopen ska ses det som en möjlighet för primärvården att vara med och
påverka en utveckling mot en för alla parter bättre utskrivningsprocess, för
patienten, familjeläkaren och sjukhusläkaren.
Det är viktigt att verksamhetschefer prioriterar att någon läkare från varje
vårdcentral kan delta

ÅTERKOPPLING FRÅN ARBETSGRUPPEN ”ORGANISATION FÖR BARNMORSKEMOTTAGNINGARNA”
Arbetsgruppen, Anders Ahlgren, Reka Vellé, Maria Romlin, Ylva-Li Lindahl och Marie
Wandfeldt (senior barnmorska på Citypraktiken och knuten till MHV-enheten), har
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haft två möten. Bakgrund och argument med för- och nackdelar med en ny
organisation är framtagna. Fördelarna bedöms väga över.
Arbetet framöver handlar om att konkretisera den nya organisationen:
•
•
•
•
•
•

Antal barnmorskemottagningar inklusive lokalfrågan
Dimensionering barnmorskor
Gränsdragning läkare obstetriker/gynekolog och allmänläkare
Ledningsstruktur
Driftsorganisation
Ekonomi mm

Upplägget presenterat och förankrat på Hälso- och sjukvårdsledningsgrupp den 6
september.
Anders deltar på Samba-möte i början på oktober.
Tidplan osäker pga osäkerhet kring politiska beslut. Inte troligt med någon konkret
förändring förrän tidigast hösten 2019.

UPPFÖLJNING SOMMAREN BARNMORSKEMOTTAGNINGARNA – KVINNOKLINIKEN
Samtliga vårdcentraler kommer att erhålla andra halvan av de stimulansmedel som
utgick i juni. Systematiska avvikelser från någon enskild vårdcentral gällande ansvar
för gravida under sommaren har inte noterats på kvinnokliniken.

KVALITETSDAG PRIMÄRVÅRD – 11 OKTOBER
Inbjudan har skickats ut till verksamhetschefer i primärvården samt till Vårdvalsrådet.
Alla uppmanas att komma in med anmälningar. Inbjudan bifogas.

ÖVRIGT
Vårdvalsrådsmöten för våren 2019 är inbokade. Lista över datum bifogas.
Kommande Vårdvalsråd
Oktober
•

Unilabs samt verksamhetschef för röntgenkliniken deltar.

