Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

Datum 2019-03-12

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

12 mars kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Margareta Ehnebom, Helena Lagerlöf, Maria Romlin, Karin Torberger, Monica Burman,
Eva Hallqvist, Ann Braneby, Anna Lindberg, Simin Videhult, Isayas Teclemariam, Reka
Velle, Peeter Vinnal

Fg minnesanteckningar – 12 februari
Otrohetsbesök
Capio och PTJ återkommer till nästa Vårdvalsråd. Servicehälsan säger ok till
återgång till manuell hantering.

Nya allmänläkarkonsulter
Ny ALK för BUP efter Lena Heyman föreslås Daniel Hecht von Saldern. Lena kommer
finnas kvar som medicinsk rådgivare på BU-hälsan. Daniel tar över uppdraget efter
sommaren.
Hanna Cederberg föreslås som ALK för medicinsk diagnostik (röntgen och
fysiologkliniken), nytt ALK-uppdrag.
Vårdvalsrådet säger ok till ovan utnämnda allmänläkarkonsulter.

Nytt uppdrag gällande sjukskrivning,
Regionhälsan

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Inför 2019 har Regionhälsan fått ett nytt uppdrag från HR-direktören där det tydligt
framgår att deras läkarresurser inte ska användas till att vara sjukskrivande läkare.
Regionhälsan ska vara en partsneutral expertresurs inom arbetsmiljö och
rehabilitering.
Regionshälsans nya uppdrag har inte kommunicerats ut till primärvården vilket är
olyckligt. Vid en sådan stor förändring är det viktigt att hitta nya samverkansformen.
Vårdgivarna upplever att det blir svårt att separera behandlings- och
sjukskrivningsansvaret.

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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Regionhälsan kommer ta hand om de patienter som de har i ”systemet” så nya
direktivet berör nya patienter.
Regionhälsan kommer fortsatt hantera personer med beroendeproblematik, som
påverkar arbetsförmågan, samt ansvar för förstadagsintyg.
Margareta kontaktar Regionhälsan för att påtala behovet av information som
behöver komma ut till primärvården gällande nya direktivet samt behov att hitta
nya samverkansformer.
Kommentar: Regionhälsan är kontaktad och kommer skicka ut information till
vårdcentralerna. Margareta Ehnebom har även ett inplanerat möte med Regionhälsan
gällande samverkan.

Diabetes, NDR
Margaretha Bergåker
Se bifogad PP-presentation.
Margaretha framförde önskemål om deltagande av en specialist i allmänmedicin
(läkare som arbetar ute i primärvården) i NDR-gruppen. I gruppen deltar
diabetessamordnaren, IT- och Cosmic-experter. Tidsåtgången är max 1
timme/månad. Möjlighet att delta via Skype.
En film om ”diabetesenkäten” visades. Kungsörs vårdcentral har provat att använda
enkäten och tycker enligt Margaretha att den fungerar bra. Den/dem vårdcentraler
som vill börja använda enkäten kontaktar NDR nationellt för att få behörighet och
inloggning. Diabetessjuksköterskorna uppmanas att använda enkäten.
Enkätresultaten sparas i NDR.
RO-primärvård påtalade en viss oro till att formulär, enkätsvar, journalhandlingar
sparas på olika ställen. Diabetesrådet får arbeta vidare med detta för att säkerställa
så att patientinformationen sparas säkert och tillgängligt.

Neurologiskt träningscenter
Ingela Lundholm Tengvall
Se bifogad PP-presentation.
Neurologiskt träningscenter (NT) kommer finnas på Vallbyinstitutet i nyrenoverade
lokaler. Uppdraget är på 160 timmar/vecka. På NT kommer det finnas
arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped.
1 maj kommer personalen vara på plats och påbörja arbetet och den 15 juni ska
patientmottagnigen vara igång.
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Samverkanskommittén
I samverkanskommittén deltar Gunilla Corp, arbetsterapeut Agneta Ejdeblom
Karlsson, fysioterapeut från medicinsk rehab, logoped från sjukhuset och IT-folk.
Samverkanskommitténs uppgift har varit att hjälpa NT att komma igång. I
upphandlingsunderlaget finns en uppdragsbeskrivning för samverkanskommittén.
Vårdgivarna framförde önskemål om att ALK i neurologi borde delta i
samverkanskommittén. Vårdvalet tog med sig den frågan och återkommer.
RO-primärvård - Gränsdragningar och fördelningen av patienter måste vara den
samma över hela länet.
PTJ – Det finns ett stort rehabiliteringsbehov för patienterna på Zethelius. Dessa
patienter är i kommunens ansvar och ingår inte i patientgruppen som ska tas
omhand på NT. Det är en patientgrupp som hamnar i kläm.
NT återkommer till ett Vårdvalsråd längre fram då det finns ett stort behov av
samverkan. Det kommer bli viktigt att bygga upp bra rutiner mellan primärvården
och NT. Enhetschef på NT, Pernilla de Flon Forsberg, planerar att besöka samtliga
vårdcentraler i Västerås och Surahammar för att arbeta fram bra
samverkansformer.
NT kommer inte ha resurser att ta hand om alla patienter med neurologisk sjukdom.
Vårdcentralerna kommer fortsatt ha rehabiliteringsansvar för sina patienter. NT ska
ses som en resurs till primärvården.

Vårdvalsrådet 9 april - Workshop
primärvårdsprogrammet 2020
Vårdvalsrådet den 9 april ersätts av en workshop gällande primärvårdsprogrammet
2020. Workshopen börjar med gemensam lunch på hotell Plaza kl 12:00.
Vårdvalet har träffat berörda politiker för att få del av deras framtidsplaner inför
2020. ”Politiskt prioriterade punkter” inför 2020 kommer sammanställas och
skickas ut till samtliga medlemmar i Vårdvalsrådet inför den 9 april.
Det vore önskvärt att vårdgivarna skickar in punkter som de önskar diskutera på
workshopen i god tid före mötet. Vårdvalet återkommer med mer information
gällande workshopen.

Övrigt
Behandlingsriktlinjer fysioterapi
Nuvarande riktlinjer har arbetats fram av RO-primärvård. Helena Lagerlöf på
Vårdvalsenheten har nu övertagit dessa riktlinjer. I utvecklingsgruppen för
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fysioterapeuter har man diskuterat hur man ska hantera/sköta dessa riktlinjer.
Framtagna riktlinjer är en sammanställning av nationella riktlinjer. Önskemål har
inkommit från RO-primärvård att dessa riktlinjer vid uppdateringar ska presenteras
och godkännas i Vårdvalsrådet.
Det finns många riktlinjer och man kan se att en del av dessa riktlinjer inte används
överhuvudtaget. Exempelvis skulle man kunna ta bort riktlinjer gällande rörelseoch stödjeområdet. Däremot finns behov av att behålla riktlinjer inom specifika
diagnosgrupper som astma-KOL, bäckensmärta vid graviditet osv. I förlängningen
skall NKK även omfatta fysioterapi.
Vårdvalsrådet enades om att Helena tar fram en förteckning över samtliga riktlinjer
och presenterar detta för Vårdvalsrådet som får ta ställning till vilka riktlinjer som
ska vara kvar och behöver uppdateras. Riktlinjen Astma-KOL bifogas för att ge en
uppfattning om hur riktlinjerna ser ut.

Provtagning åt Ungdomsmottagningen
UM ansvarar som regel för sin egen provtagning men för vissa venprover har inte
UM möjlighet att ta dessa prover, rent tekniskt. Det har nu hänt flera gånger att
vårdcentraler nekat patienter att ta dessa prover.
Vårdvalsrådet är eniga om att det är självklart att vårdcentralerna tar emot dessa
patienter om de har remiss med sig.

Vården i siffror
Vårdgivarna framförde sitt missnöje med att det nu finns siffror på webbsidan
”Väntetider i vården” trots att vårdvalet lovat att det inte ska finnas något där förrän
siffrorna är kvalitetssäkrade.
SKL har publicerat siffror trots att vi bett dem att inte göra det. Ann och Gunilla tar
med sig detta och återkommer i frågan.

Ersättning för telefonsamtal
Frågan kommer upp på workshopen den 9 april. Ersättning för telefonsamtal
kommer vara kopplat till vårdgarantipatienter.

Kostnader för nätläkare
PTJ kräver att nätläkarkostnaden tas centralt i Regionen och inte från enskilda
mottagningar eller Vårdvals budget.

Fortsatta arbetet med barnmorskemottagningarna
En arbetsgrupp (Anders Ahlgren, Ylva-Li Lindahl, Marie Wandfelt, Björn Svartsgård,
Réka Velle, Maria Romlin) är utsedd för att arbeta vidare med frågor som minskad
sårbarhet och ökad patientsäkerhet inom mödrahälsovården.
På vårens verksamhetsdialoger deltar Ylva-Li eller Marie från MHV-enheten. Detta
ersätter MHV-enhetens separata dialogmöten.
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Önskemål från vårdgivarna att även BHV-enheten delar på dialogmötena nästa år.
RO-primärvård framförde kritik då man uppfattat att det i arbetsgruppen
presenteras redan färdiga förslag. Man efterfrågar transparens från gruppen.
Inom kort kommer information skickas ut till primärvården gällande ekonomisk
stimulans för barnmorskebemanning i sommar. Ersättning kommer utgå i efterhand
efter redovisad tid.

Utestående frågor
•

Hur blir det med momsen?
Frågor gällande moms ställs direkt till Nils-Erik Limbäck.

•

Kommer vi få ersättning för asynkrona besök?

•

Vårdgivarna tycker att ersättningen för besök till fysiologkliniken är för låg,
kommer ersättningen höjas?

•

Vårdgivarna har uppmärksammat att labbkostnaderna (klinkemlabb) sticker
iväg? Det har varit en stor ökning sedan årsskiftet. Vad kan ökningen bero
på? Nya gynproverna?

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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