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Datum 2018-12-18

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

18 december kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Margareta Ehnebom, Karin Torberger, Maria Romlin, Birger Thorell, Eva
Hallqvist, Ortwin Herterich, Simin Videhult, Isayas Teclemariam, Ann Braneby, Anna
Lindberg, Peeter Vinnal, Jörgen Bäck, Nisse Limbäck, Reka Velle, Thomas Bernanker

Vi inledde dagens möte med att avtacka Birger Thorell som slutar i Vårdvalsrådet
efter 25 år i primärvården i Västmanlands tjänst.
Ett stort tack framfördes till alla i primärvården då Region Västmanland tog hem
Dagens medicins utmärkelse, Guldpillret. Hela primärvården har tagit uppdraget att
minska förskrivningen av läkemedelsberoende läkemedel på stort allvar.
Framgången har också varit den samordnade organisationen och den dedikerade
ledningen.

Fg minnesanteckningar – 20 november
Inget att rapportera.

Unilabs och röntgen
Jonas Cederberg röntgenkliniken och Maria Hagreus Unilabs
Unilabs har haft verksamhet i Västmanland i ca 2 år. I början hade man problem
med långa köer framför allt till MR-undersökningar. Vid ett flertal tillfällen har man
haft en ”MR-buss” på besök som då har kunnat korta köerna. Flera vårdgivare har
upplevt att bilderna från ”MR-bussen” har varit av sämre kvalitet.
Unilabs - Kameran i bussen är inte av senast modell och det är bara vissa typer av
undersökningar som kan genomföras i bussen.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Unilabs har förvärvat Praktikertjänst röntgen där bl a Eriksborgs röntgen ingår.
Unilabs kan i dagsläget inte ge mer information om framtiden för Eriksborg.
Till slätröntgen har Unilabs drop in-tider men till MR-undersökningar är det bokade
tider som gäller.
Vissa patienter har erbjudits (frivilligt) att åka till Stockholm för MR-undersökning,
då Stockholm har bättre tillgänglighet till MR-röntgen än Västerås.
Väntetid till akuta MR-undersökningar är ca 1–2 veckor och genomförs som regel på
röntgenkliniken på VS. För så kallade ”oprioriterade” är det ca 8 veckors väntetid. En
ombyggnation är påbörjad i Köping där det ska installeras en ny MR.
Kontaktperson Anna Lindberg, anna.lindberg@regionvastmanland.se
Post
Region Västmanland,
Regionhuset, 721 89 Västerås

Besök
Regionhuset, ing 4, Västerås

Telefon (växel)
021-17 30 00
Telefax
021-17 45 09

Organisationsnummer
232100-0172
VAT-nr
SE-232100017201

E-post
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
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Flera vårdgivare och patienter upplever att väntrummet på Unilabs Hälla har svårt
med integriteten. Unilabs tar med sig dessa synpunkter.
Unilabs tar sedan augusti/september emot barn i alla åldrar. Denna information har
inte nått ut till vårdcentralerna. Ett nytt utskick ska göras av Unilabs.
Röntgensvar från Unilabs går in i Cosmic.
Maria Hagerius, Unilabs, uppmanade vårdgivarna att göra avvikelserapporter vid
olika incidenter. De vill väldigt gärna få in synpunkter och att ha en dialog med
primärvården.
Kontaktuppgifter till Unilabs:
Maria Hagerius, Key Account Manager
Mobil 073-514 42 51
maria.agerius@unilabs.com

Presentation om hur det ser ut i länet
gällande anhörigstöd
Anne Sjöblom och anhörigkonsulenter Västerås
Se bifogad presentation
Anhörigstödjarna har en Facebooksida. Det finns även information om anhörigstöd
på kommunernas hemsidor.
Istället för att läkarna fyller i en blankett när det finns behov/önskan om
anhörigstöd enades Vårdvalsrådet om att det ska finnas möjlighet för anhöriga att
fylla i blanketten i lugn och ro i väntrummet efter besöket och sedan lämna in den i
receptionen på vårdcentralen. Vårdcentralen säkerställer sedan så blanketten
skickas in till kommunens anhörigstödjare. Önskar den anhörige bli kontaktad så
skickas denna begäran av vårdcentralen till Anhörigstöd i Västerås som förmedlar
till aktuell kommun.
Anhörigstödjarna går inga patientärenden de ger enbart råd och stöd.

Samverkansdokument med små
uppdateringar
 Ögon – Samverkansdokument Ögonkliniken/primärvård, 30841
 Ögon – bilaga till samverkansdokument Ögonkliniken/primärvård, 28200
 Hudsjukdomar – Samverkansdokument Hudkliniken/primärvård, 31948
Inga stora förändringar har gjorts i dokumenten ovan enbart redaktionella
förändringar.
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Samverkansdokumentet för ortopeden diskuterades. Förändringar har gjorts i
dokumentet utan att det varit ute på remiss i primärvården. Margareta Ehnebom tar
kontakt med ALK Mikael Sars för att reda ut frågan.

Bättre samverkan kring diabetesvården,
direktiv
Målsättning med framtaget direktiv är att få med kommunerna i projektet där vi kan
enas om ett vårdprogram kring diabetesvården. Gemensamma mål ska sättas upp.
Direktivet presenterades på Chefsforum den 7 december. Direktivet är inte klart,
varför Vårdvalet återkommer i frågan.
Karin Torberger har tagit del av direktivet och påpekade felaktigheter i dokumentet.
Karin återkopplar synpunkterna till Vårdvalsenheten
En förstudie ligger till grund för framtaget direktiv. Direktivet har tagits fram av
Margaretha Bergåkertillsammans med personer från fd VKL. Det är Vårdvalet som
är initiativtagare till framtagandet.
Det saknas diabetessköterskor i Kommunen.

Lägesrapport – Barnmorskeorganisationen
Arbetsgruppen avslutar nu sitt arbete. Målsättningen är att rapporten ska skickas ut
några dagar innan Vårdvalsrådet den 8 januari. Tid är avsatt på kommande
Vårdvalsråd för diskussion kring framtagen rapport.
Rapporten kommer även skickas ut till barnmorskorna i primärvården. Efter att de
tagit del av rapporten kommer en ny enkät skickas ut till barnmorskegruppen.
Detta för att de efter att ha läst rapporten ska ha så pass mycket information för att
kunna ta ställning till om de är för- eller emot en ny organisation. Man kommer även
få svara på om man arbetar i Västerås eller utanför Västerås, detta för att vi ska
kunna se om det spelar roll var man arbetar i länet.
En andra enkät kommer skickas ut bl a för att nästan en tredjedel ansågs sig vara för
oinformerade för att kunna ta ställning till om de var för eller emot en samlad
organisation.
En förstärkning till 75 inskrivna/barnmorska planeras ske med statliga bidrag och
är oberoende av hur organisationen kommer se ut framöver. Den kommer inte gälla
från och med 1 januari utan tidigast från hösten 2019/våren 2020.
PTJ - Om man bara får skriva in 75 inskrivna/barnmorska vad händer med de
gravida som inte får plats? Det saknas barnmorskor, svårt att rekrytera?
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Önskemål från vårdgivarna att man skriver att målsättningen är 75/barnmorska så
slipper man hamna i svåra diskussioner ute på vårdcentralerna.
Vårdvalet – vi arbetar mot en skarp målsättning.

Primärvårdsprogrammet inklusive bilagor är
publicerat på Vårdgivarwebben
Information ska skickas ut till samtliga verksamhetschefer.

Förslag till ersättning för läkemedel 2019
Karl Johan Lindner och Inge Eriksson
Se bifogad presentation
Det har varit en större ökning av kostnaderna för icke insulin medicin än
prognostiserat.
Gällande NOAK så ligger vi kvar på en ökningstakt på 17 %. Första patentet går ut
2021/2022.
Läkemedelsersättning 2019 baseras på 302,5 mnkr, +7,3% jämfört med 2018.
Vissa vårdcentraler ligger högt i läkemedelskostnader och vissa ligger lågt.
Läkemedelsenheten kommer åka ut till olika vårdcentraler för att se över
förskrivningsmönstret.
Waran-patienter följs upp i Auricula.

Återkoppling ”Samverkan vid utskrivning”
Malin Svakko
Cosmic-Link startade upp den 22 november. Nu kan vi äntligen arbeta enligt lagen
som gällt sedan 1 januari 2018.
6/11 och 10/11 genomfördes träffar mellan Vårdsamordnare och
utskrivningssamordnare från VS. Nya träffar planeras även till våren.
Helgbemanning – 2 vårdsamordnare är i tjänst 23, 25, 31 december. MFLE
bemannar med läkare. Vårdsamordnarna kommer faxa de ärenden som de hanterat
till respektive vårdcentral. MFLE skickar en vårdbegäran på aktuella patienter.
Vårdsamordnarbemanningen kommer framöver inte kunna lösas på frivillig basis
varför andra lösningar behöver ses över. Facken var tydliga med att de anser att
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detta uppdrag ska kunna lösas via primärvårdens befintliga jourorganisation.
Vårdvalet kommer ta upp en dialog med ledningen för jourorganisationen kring
detta. Lösningen ska tas in i primärvårdsprogrammet.

Lägesrapport - Supportgrupp
Se bifogad presentation.
Projektet är avslutat men det kommer finnas en supportgrupp tillgänglig 6 månader
framåt. Supportgruppen består av representanter från kommunerna, VS,
primärvården och psykiatrin.
Vårdgivarna upplever att nya arbetssättet med Cosmic Link har ökat
arbetsbelastningen för distriktssköterskorna i primärvården. Man upplever att
översikten i Cosmic Link är svår, detta är något som Cosmic Link arbetar med för att
förbättra.

Övrigt
Tolkkostnader
Vårdvalsenheten betalar enbart fakturor för kulturtolkar som anlitats av
Tolkservice, inte av exempelvis Folkhälsobyrån. Avtalet med Folkhälsobyrån gäller
enbart för Cello och LIV-grupper.
Vårdprogram högrisk HPV
Nytt vårdprogram för screening av kvinnor med högrisk HPV startade den 13
december. De första kvinnorna kallas till undersökning i januari. Det har varit ett
komplext och omfattande arbete för att komma till start. Region Västmanland är ett
av ett av få landsting/regioner som har börjat med denna metod. Cecilia Ranhem har
tagit fram ett informationsbrev till primärvården.
Nätdoktorerna
Det blev inget SKL-beslut om sänkt ersättning från 650 till 450 kr.
Kostnadsökningen är knappt fördubblad i Västmanland i år jämfört med föregående
år. Det blev inte en tredubblad ökning som befarats.
Karin Torberger lyft frågan om nätdoktorernas marknadsföring. Vad är egentligen
ok? Vilka regler gäller, avtalsskrivande landstings regler?
PTJ understryker sitt fortsatta missnöje med de ständigt ökade kostnaderna för
webb-besöken (dr Kry, Min doktor osv) som belastar vårdcentralerna. Det upplevs,
som ohållbart.
Informationsmöte om den förstärkta vårdgarantin
Möte planeras till den 30 januari kl 14.30 för verksamhets- och enhetschefer.
Önskvärt från vårdgivarna att mötet kan sändas via Skype.
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Försäkringskasseutredningen
Otwin Herterich uppmanades att ställa frågan till Lena Berglund. Lena Berglund
bjuds in till ett kommande Vårdvalsråd.
BUP och sömnmediciner
Lena Heyman, ALK, arbetar med framtagande av samverkansdokument med BUP.
Anders och Margareta träffade representanter från BUP i fredags och där man var
överens om att förskrivning som kräver barnpsykiatrisk specialist är ingenting som
vårdcentralerna ska hantera. Vårdcentralerna ska inte heller ta över någon
förskrivning innan individen fyllt 18 år. Verksamhetschefen på BUP är väl medveten
om detta.
Vårdcentralerna ska avvikelserapportera när detta inte fungerar.
Telefoninspiration och information
Inbjudan har skickats ut och alla uppmanas att anmäla representanter från varje
vårdcentral.
Ögonupphandling
Upphandlingen beslutades i Regionstyrelsen onsdag den 19 dec
Upphandlingen innehåller tre delar.
1. Den grundläggande praktik som finns idag (nuvarande ägare går i pension).
2. Polikliniska operationer
3. 1000 st kataraktoperationer/år.
Ortopedi
Verksamhetschef på ortopeden, Martin Andersson, ska bjudas in till Vårdvalsrådet i
mars. Martin Andersson vill komma och bl a diskutera remisser.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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