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Datum
2020-06-17

Mötesrubrik

Vårdvalsrådet

Plats

Silvergruvan

Tidpunkt

17 juni Kl 14:00-17:00

Närvarande

Maria Martinsson, Anna Lindberg, Helena Lagerlöf, Nils-Erik Limbäck, Erik
Hedström, Ann Braneby, Peeter Vinnal, Anna Sofia Jansson, Maria Romlin

Deltar via Teams

Margareta Ehnebom, Eva Hallqvist, Reka Velle, Monica Burman, Magnus Loman,
Simin Videhult, Isaysas Teclemariam

Vi välkomnade Anna Sofia Jansson, ny chef för intraprenaden sedan 1 juni. Anna Sofia
har tidigare arbetat som verksamhetschef för en stor vårdcentral i Örebro och som
närområdeschef för ett av tre närområden i Örebro.
Maria Romlin avtackades, hon går i pension efter sommarsemestern.
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FG MINNESANTECKNINGAR – 27 MAJ
Frågor som Vårdval primärvård ”tog med sig” från föregående möte har besvarats
skriftligt till vårdgivarna i Vårdvalsrådet.
Fortsatt diskussion gällande psykologbesöken där det är stor skillnad i ersättning för
ett fysiskt besök och ett digitalt besök. De digitala- samt kvalificerade telefonbesöken
är tidskrävande för psykologer/kuratorer och ersätter mycket väl ett fysiskt besök.
Vårdval primärvård arbetar för att hitta en lösning och återkommer.
Digitala vårdkontakter – chatt
Det finns inget politiskt beslut gällande ersättning för chattkontakter i regionen.
Frågan måste fastställas i fullmäktige vilket inte gjorts. Ett större ärende rörande
patientavgifter ska tas upp i fullmäktige och där kommer även denna fråga att
behandlas.
Vårdgivarna var mycket kritiska till hur frågan hanterats i regionen.
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ACG-ERSÄTTNING

Efter kontroll har det visat sig att ACG-rapporten inte tagit med alla kontakttyper
exempelvis kvalificerade telefonkontakter. Vårdval primärvård kommer se över
rapporterna och korrigera eventuella felaktigheter.
ACG-ersättningen är en fast ersättning per månad som fördelas efter andel ACGpoäng per vårdcentral.
Vårdgivarna var överens om att Vårdval primärvård gör en retroaktiv rättning för att
få med alla diagnoser och kontakttyper med korrigering i augusti.
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Capio anser att ACG bör tas bort då det är ett trubbigt och manipulerbart system.
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SAMVERKANSDOKUMENT UROLOGI REVIDERAT
Se bifogad presentation.
Revidering har gjorts av ett antal diagnoser i dokumentet. En hel del diagnoser har
ersatts med länk till NKK där vi har publicerat lokala tillägg. Den stora förändringen i
dokumentet är den lokala anpassningen gällande testosteronbrist hos män. Denna
text kommer lyftas över till NKK så snart den diagnosen är nationellt granskad och
publicerad.
Urologdokumentet godkändes av Vårdvalsrådet för publicering.
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NYA ALLMÄNLÄKARKONSULTER FÖR GODKÄNNANDE
•
•
•

ALK infektion, Elin Guterstam, Capio City vc
ALK endokrinologi, Nina Täckström, Prima
Bitr ALK gastroenterologi, Sofi Ristner, Citypraktiken

Samtliga ALK och bitr ALK ovan godkändes av vårdgivarna.
Allmänläkarkonsulter saknas inom neurologi, hematologi, urologi och barn. Alla
vårdgivare uppmanades att ta med sig detta ”hem”. Det är viktigt att vi har
allmänläkarkonsulter inom alla områden.
Gällande neurologi behöver vi ha en allmänläkarkonsult representerad i strokerådet i
och med arbetat att implementera personcentrerade vårdförlopp.
Vårdgivarna gav ok till att låta ST-läkare i slutet av sin utbildning ta på sig ett ALKuppdrag. Eventuellt kanske vi kan få hjälp av våra ST-studierektorer i allmänmedicin
med rekrytering bland ST-läkarna.
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NY STUDIEREKTOR SAMT INFORMATION OM ST-SITUATIONEN I REGIONEN
Studierektorer Terese Ring, Maria Brygg
Se presentation
Vi har nått uppsatt anställningstak på 89 ST-läkare i ”systemet”. Det som begränsar
anställning av nya ST-läkare är bl a brist på sidotjänstgöringar, kurser räcker inte till
och är dessvärre nu även inställda pga Covid-19.
En kölista har upprättats av studierektorerna. Vårdgivarna hade inga synpunkter på
att ST-studierektorerna håller i kölistan och prioriterar rättvist. Studierektorerna
bedömer att alla ST-läkare som nu står på kölistan kommer kunna få en tjänst innan
sommaren 2021.
Vårdgivarna uppmanades att kontakta Maria eller Terese om de har möjlighet att ta
emot ST-läkare på vikariat. Seminarier och handledning kan tillgodoräknas under ett
vikariat.
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Fler läkare från primärvården som kan hålla i kurser för våra ST-läkare
efterfrågandes, exv utbildning i försäkringsmedicin.
Lipus anser att regionen har möjlighet att förbättra förutsättningarna för ST genom
att fokusera på fem förbättringsområden, se bifogad presentation, bild 17-21.
Vårdgivarna stod bakom framtagna mål för att förbättra specialisttjänstgöringen.
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COVID – PROVTAGNINGSSITUATIONEN
Utvidgad provtagning av riskgrupper
• Riskgrupper och äldre än 60 år
• Beslut i Västmanland den 8/5
Intraprenaden - ökad provtagning men under kontroll. Ökat behov av
provtagningsmaterial.
Achima, PTJ, Capio – ökat tryck, hanterbart, materialet räcker än så länge.
Provtagning och smittspårning på SÄBO
• Beslut i Västmanland 1/6
• Vårdvalsinfo nr 14 den 3/6
Intraprenaden– Provtagningen fungerar över lag bra, kommunens personal hjälper
till med provtagning. Det fungerar olika bra på olika vårdcentraler. I Sala har man
stora bekymmer. Smittspårning av alla som har Covid-19 upplevs som ett stort ökat
uppdrag på vårdcentralerna.
Achima – Instämmer med intraprenaden. Smittspårningen är problematisk, inget vi
arbetar med till vardags på det har vi nu sommarbemanning.
PTJ – Oro kring uppgiften att smittspåra. Ska uppgiften ligga på vårdcentralerna?
Mitt Hjärta – Fungerar bra, etablerat samarbete med kommunen. Mitt Hjärta har
smittspårat väldigt mycket och det har fungerat bra pga god samverkan med
kommunen det finns dock en oro inför sommaren.
PTJ – Det beror på definitionen av smittspårning hur vi klarar uppdraget. Att provta
personer i den sjukes närhet klarar vi av däremot är det inte möjligt för primärvården
att genomföra en större smittspårning.
Vårdgivarna ifrågasatte hur regionen kan fatta beslut om smittspårning i
primärvården utan att involvera primärvården. Beslutsunderlaget är taget nationellt
via Folkhälsomyndigheten.
Provtagning åt annan sjukhusklinik
• Inför operation
• Inför cancerbehandling
• Inför utomlänsvård
• Övrigt
• Hembesök
• Uppdaterade regionövergripande riktlinjer från Jan Smedjegård 12/6

4 (5)

•

Screening inför specialistvård eller inläggning på sjukhus.

Är detta något ni kommer mäkta med? Hur ser ni på att provta åt annan klinik?
Intraprenaden – ej förankrat, det bara kommer en instruktion. Orimligt att vi ska
klara av detta.
Servicehälsan – provtagning är resurskrävande.
PTJ – Hur klokt är detta beslut? Hur länge räcker provsvaret? En ögonblicksbild.
Capio – Vi är totalt nedringda gällande frågor om provtagning.
PTJ – 1177 bör uppdatera informationen på sina sidor så vårdcentralerna kan hänvisa
patienterna dig för information om provtagning.
Sammanfattningsvis:
Riskgrupper och äldre än 60 år utifrån beslut i Västmanland den 8/5 fungerade bra
för alla vårdgivare.
Provtagning och smittspårning på SÄBO utifrån beslut i Västmanland den 1/6
fungerade för alla utom i Sala Kommun. Förutsättningen var en god samverkan med
kommunerna. Vårdgivarna poängterade dock att smittspårning innebar ett stort
merarbete och att man bara kunde/kommer att smittspåra i det första ledet.
Provtagning åt annan sjukhusklinik enligt uppdaterade Regionövergripande riktlinjer
den 12/6 menade vårdgivarna inte var förankrat med dem men om det bara rör sig
om ett 40-50-tal provtagningar i sommar fick det vara så men att vårdgivarna
kommer att säga ifrån om det blir större volymer.
Egenprovtagning som är planerad i Västmanland såg vårdgivarna positivt på. Viktigt
redan nu med uppdaterad info på 1177 då vårdcentralerna blev nedringda.
Serologiprovtagning åt infektionskliniken kommer vårdgivarna att säga nej till.
Margareta återkopplar inkomna synpunkter ovan till Åke Tenerz samt förtydligar att
det inte är ok implementera ”nya” arbetsuppgifter utan att det först förankras i
primärvården.
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HÄLSOINRIKTAT ARBETE, ERSÄTTNING FÖR HANDLINGSPLANER OCH RESULTATRAPPORTER
Vårdgivarna sa ja till framtaget förslag.
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PAPPERSLÖS PROVTAGNING
Susanne Fronda
Beställningar ligger kvar 1 år. Vårdgivarna sa ok till införandet av papperslös
provtagning så snart kallelserna är reviderade så rätt information går ut till våra
patienter.
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UTÖKAD TESTNING FÖR COVID19 FÖR PERSONER MED SYMPTOM MEN SOM EJ KRÄVER
BEDÖMNING AV SJUKVÅRDEN
Jonas Ekström presenterade framtaget förslag kring hur Västmanland ska hantera
logistiken kring egenprovtagning. Detta berör personer med symptom men som inte
behöver sjukvård.
Provtagningskit ska kunna beställas hem alternativt hämtas ut på apotek. Man ser
över möjlighet med provtagningsbussar där man kommer kunna hämta ut
provtagningskit för egenprovtagning. Det finns inget datum fastslaget när detta kan
komma igång. Det är fortfarande en hel del logistik som behöver komma på plats
först.
Vårdgivarna ser positivt på den egenprovtagning som är planerad i Västmanland. De
påtalade dock vikten av att 1177 uppdateras med information för att undvika att de
blir nedringda med frågor.
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FORSKNINGSSATSNING I PRIMÄRVÅRD OCH TANDVÅRD
Se bifogat presentation.
År 2021 startar en rejäl forskningssatsning för primärvård och tandvård. Sex
doktorandtjänster för primärvården och tre för tandvården, öppet för alla
professioner inom primärvården.
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ÖVRIG FRÅGA
PTJ – Vad har hänt med den översyn av våra lokaler som gjordes i höstas? Vårdval
primärvård undersöker frågan.

Fråga från intraprenaden till övriga vårdgivare:
Hembesök av nyfödda vid Covid-smitta i hemmet, hur gör ni då? Detta har inte varit
några problem för övriga vårdgivare.

Sekreterare
Anna Lindberg

