Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

Datum 2019-01-08

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsråd

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

8 januari kl 08:30-10:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Anna Lindberg, Ann Braneby, Margareta Ehnebom, Karin Torberger,
Maria Romlin, Réka Velle, Simin Videhult, Isayas Teclemariam, Jörgen Bäck, Ortwin
Herterich, Monica Burman, Eva Hallqvist, Thomas Bernanker, Peeter Vinnal

Fg minnesanteckningar – 18 december
Inget att rapportera.

Klinisk farmaci
Margareta Ehnebom, Sanna Storgård, Karl Johan Lindner
Se bifogad presentation.
Information om pilotverksamheten som pågått under 1 år på fem olika
vårdcentraler i länet, totalt 20 timmar/vecka. Klinisk farmaci i primärvården
finansieras av Enheten för sjukvårdsfarmaci. En utökad finansiering för år 2019 är
nu utlovad på 40 timmar/vecka. Detta innebär att ytterligare fyra vårdcentraler har
fått erbjudande om att få stöd av kliniska apotekare.
En utvärdering i form av en enkät gjordes efter att piloten varit igång i 6 månader.
En större utvärdering ska göras av Hedvig Gröndal, Sociologiska institutet i Uppsala
i form av djupintervjuer av deltagare i piloten. Efter detta kommer en rapport
sammanställas.
Viktigt att belysa den konsultativa övergången i utvärderingen.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Vårdgivarna påpekade att alla vårdcentraler behöver få tillgång till Kliniska
Apotekare men kanske i olika stor omfattning. Det kan kanske bli möjligt genom
någon form av rotation av de Kliniska Apotekarna, det är dock också viktigt att det
blir kontinuitet.

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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Redovisning – ersättning och labbkostnader
nätdoktorer
SKL tog aldrig något beslut om sänkning av ersättning till nätdoktorer i december
2018. Västmanland ”sticker ut” jämfört med andra landsting/regioner då vi tar 640
kr för labbprovtagning åt nätdoktorer. Andra landsting/regioner tar betydligt
mindre betalt.
Vi kan se att nätdoktorerna skickar väldigt få provtagningsremisser i Västmanland
och troligtvis beror det på vår höga kostnad. Patienterna uppmanas istället att gå till
sin vårdcentral. Detta genererar i ett nytt besök på vårdcentralen. Vill vi att det ska
vara så?
Vårdvalsrådet står bakom att vi står kvar på 640 kr för labbkostnader och tycker att
det är bättre att patienten hänvisas till vårdcentralen så vårdcentralen får ta beslut
om prov behöver tas eller ej.
PTJ informerade om att det finns vissa privata företag i Västerås som knyter Dr Kry
till sig i skenet av att det är ”företagshälsovård”. Dessa patienter dyker sedan upp på
vårdcentralerna.
PTJ anser att kostnaden för nätdoktorerna bör lyftas bort från enskilda
vårdcentraler och betalas från en central enhet.
Capio City är den vårdcentral i Västmanland som drabbats hårdast av kostnader för
nätläkarbesök. Men det är ett stort problem för alla vårdcentraler i länet oavsett om
det är en privat- eller en offentligt driven vårdcentral.
RO-primärvård ser helst att politikerna nationellt beslutar att nätdoktorer inte ska
finansieras med skattemedel utan att patienterna får betala vad det faktiskt kostar.
Karin skickar över primärvårdschefernas debattartikel i Dagens Medicin till Anders
gällande nätdoktorerna. Det bästa vi kan göra inom regionen är att agera i frågan
gentemot våra politiker.

Samverkansdokument cervixcancerprevention
Remissrunda avslutad inga synpunkter inkomna. Samverkansdokumentet följer de
nationella riktlinjerna. Vårdvalsrådet säger ja till publicering av dokumentet.
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SMS-livräddning
Lars-Erik Hedin ambulanssjuksköterska/projektledare SMS-livräddning
Systemet finns i Stockholm, Västra Götalandsregionen, Köpenhamn och nu även i
Västmanland.
Alla som har en aktuell utbildning i HLR kan bli SMS-livräddare. Samtidigt som
larmcentralen larmar ut en ambulans så identifierar systemet frivilliga livräddare
som befinner sig i närheten av platsen för den drabbade (500 m – 1 km). Appen har
en smart kartfunktion där alla registrerade hjärtstartare som finns i närheten är
utmärkta. SMS-livräddaren får bara veta var personen finns om man tackar ja på
larmet. Inga personuppgifter lämnas ut och uppgifterna sparas i telefonen i 40 min
därefter raderas det.
Lars-Erik Hedin kommer gärna ut och informerar om detta på vårdcentralerna vid
intresse.
lars-erik.hedin@regionvastmanland.se

Tjänstemannaförslag - Ny organisation av
länets barnmorskemottagningar
Anders beskrev hur arbetsprocessen i arbetsgruppen gått till. Arbetsgruppen är
överens om att man inte kommer längre vad gäller underlaget i rapporten och
därför avslutas arbetsgruppens arbete. Ingen slutrekommendation presenteras av
gruppen då den inte är helt enig. Som ordförande i arbetsgruppen har Anders nu
formellt lämnat över rapporten till uppdragsgivaren, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anne-Marie (Ami)Svensson.
Processen framåt:
•

Presentation för fackliga representanter 7 januari

•

Presentation/diskussion på Vårdvalsrådet 8 januari.

•

Onsdagen den 9 januari deltar Anders på ett möte tillsammans med våra tre
politiker (Helena Hagberg, Kenneth Östberg och Barbro Larsson) samt Ami
Svensson.

•

Tisdagen den 15 januari deltar Anders Ahlgren på barnmorskornas Sambamöte. Barnmorskorna ska innan den 15 januari ha fått del av rapporten för
att vara väl informerade inför mötet.

•

Efter mötet den 15 januari kommer en ny enkät skickas ut till alla
barnmorskor inom primärvården i länet.

•

Remissrunda för att ta in synpunkter på förslaget
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•

I början av februari återkoppling till politiker gällande enkätsvar från
barnmorskorna samt sammanställning av remissyttrande. Förhoppningsvis
har vi då ett underlag som det politiska styret behöver för ställningstagande
till fortsättning.

Läkarföreningen och Vårdvalet är överens om att inom en 2 årsperiod från uppstart
av en ev ny organisation behöver man kunna se att fler barnmorskor arbetar i
öppenvården för att kunna bedöma att förändringen varit lyckad. Vid ett eventuellt
införande av en ny organisation ska detta målsättas och mätas. Viktigt med en tydlig
mållbild!
På Vårdvalsrådet fördes diskussioner mellan Vårdgivarna och Vårdvalsenheten
kring framtagen rapport. Bland annat diskuterades för- och nackdelar med en
omorganisation samt alternativa lösningar på problemet med bristen på
barnmorskor.
Läkarföreningen, på samverkansmötet, och vårdgivarna, på Vårdvalsrådet,
påpekade att det saknas en del underbyggda fakta på vissa punkter i rapporten.
Kvinnokliniken har inte tagit fram konkreta svar på vissa påståenden i rapporten
vilket är en brist.
RO-primärvård – I rapporten finns bara en lösning på problemet, saknar alternativa
lösningar. Man kan göra mycket för arbetsmiljön utan en omorganisation.
Det var ett tydligt uppdrag till arbetsgruppen från politikerna att fram ett förslag.
PTJ – Gör en insats där det finns brister, slå inte sönder välfungerande
organisationer.
Grundproblemet är att vi har svårt att rekrytera barnmorskor.
Samtliga vårdgivare uppmanas att lämna ett yttrande i den remissrunda som nu
startar. Remisstiden kommer vara 14 dagar. Instruktioner för remissvar skickas ut
inom kort. Även BHV-enheten och Kvinnokliniken kommer delta i remissrundan.
Ekonomi
Kostnadsbilden efter önskad förstärkning med 5 mnkr är på totalt 49 mnkr. Vid en
ev omorganisation är det dock en kostnad på knappt 45 mnkr som lyfts från
vårdcentralerna.
Finansiering sker via inskrivningspengen, statsbidrag, vårdvalsenheten, HPVscreening och kapiteringen. (=49 mnkr).
PTJ – Vad händer med 5 mnkr i statsbidrag om det inte blir en omorganisation?
Vi kommer ha behov av, och kräva, dessa 5 mnkr oavsett organisation. Detta för att få
ner nyinskrivna per barnmorska till 75. Dessa pengar kommer tidigast hösten 2019.
PTJ – Det är viktigt att Anders är tydlig på kommande Samba-möte att 75 inskrivna
inte gäller fr o m 1 januari 2019.

4 (5)

Datum 2019-01-08

Övrigt
Utvärdering” samordnad utskrivning över helgerna”
Det brustit lite i överföringen mellan läkare på sjukhusen och primärvården, man
har inte följt framarbetade instruktioner. En uppföljning kommer att ske i
samverkan med Västerås Sjukhus. Bl a med deltagande av Margareta Ehnebom och
Jan Gräsberg som representant från Primärvården.
PTJ önskar även att någon läkare som arbetar aktivt ute i primärvården deltar i
uppföljningen. Vårdgivarna uppmanades att utse någon som vill delta bland dem
som deltog på workshopen i höstas.
Äldrevårdsteamet håller på med en utvärdering av helgarbetet för
Vårdsamordnarna. Verksamhetschef på jourmottagningen/MFLE, Maria Tiston ska
bjudas till ett möte för att se hur man framöver kan samverka med
Jourmottagningen. Det går inte att ha detta som ett frivilligt uppdrag framöver
under storhelger.
RO-primärvård vill att man i uppföljningen även tar med hur mycket efterarbete det
blev ute på vårdcentralerna efter helgerna.

Vårdvalsrådet i februari
•

Distriktssköterskeutbildning, vilka alternativ finns, ekonomisk stimulans.

•

Neurologiskt träningscenter.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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