Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Nära Vård
Vårdval primärvård

Datum 2020-02-19

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

19 februari kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Mattias Damberg, Anna Lindberg, Ann Braneby, Helena Lagerlöf, Nils-Erik Limbäck, Eva
Brunström, Maria Romlin, Reka Velle, Simin Videhult, Ortwin Herterich, Eva Hallqvist,
Isayas Teclemariam, Magnus Loman, Monica Burman

FÖRHINDER

Peeter Vinnal, Jörgen Bäck

Helena Hagberg och Anders Åhlund
Helena Hagberg och Anders Åhlund deltog i inledningen av vårdvalsrådet för att ge
återkoppling på en del inkommande frågor som Helena fått från olika vårdgivare.
•

Välfärdsmiljarder
Beslutet har inte passerat riksdagen. Vi återkommer i så snart vi får några
besked. Alla förutspår att besked kommer före sommaren.

•

Rehabmiljarden
Eva Hallqvist har fått i uppgift att pengarna har kommit till Region
Västmanland. Frågan är nu hur de kommer fördelas?
Vårdval primärvård kontaktar den nybildade statsbidragsgruppen för att få
svar på detta.

•

Momsfrågan

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Regeringen fattade beslut om momskompensation den 13 januari 2020.
Capio, Praktikertjänst samt Vårdföretagarna har kontaktat regionen för att
få besked hur momsfrågan kommer hanteras i regionen. Brevet från
Vårdföretagarna skickas ut till vårdvalsrådet efter dagens möte.
Vårdföretagarna vill att hanteringen av momskompensationen ska skötas så
lika som möjligt över hela landet. Sannolikt kommer SKR få i uppgift att
samordna regionerna. Kammarkollegiet har fått i uppdrag att hantera
rekvireringen samt uppföljningen av pengarna.
För mer information se brevet från Fredrik Holst, ekonomidirektör, som
skickades ut tidigare under dagen idag till samtliga verksamhetschefer på
privata vårdcentraler samt till ledningen för intraprenaden samt brevet från
Vårdföretagarna.

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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•

Intraprenaden

Regionstyrelsen gav Anders Åhlund i uppdrag under 2019 att se över
organisationen för hela Region Västmanland men framförallt Hälso- och
sjukvårdsorganisationen. Utredningen ledde bl a till beslut om att bilda
intraprenad av de offentliga vårdcentralerna. Detta i ett steg mot större
konkurrensneutralitet. Den politiska riktningen har varit att få till en mer jämlik
driftsform. Intraprenaden ska drivas under så bolagsliknande former som
möjligt.
Kungsörs vårdcentral ifrågasatte varför man inte valde att bolagisera
vårdcentralerna?
Det var framför allt pga momsfrågan. En bolagsbildning skulle innebära stora
ökande kostnader.
PTJ - Varför skjuter man till 17 mnkr för att kompensera förlusten för 2019?
Att ge intraprenaden ett startkapital är ett sätt för ägaren att kapitalisera
bolaget, stärka intraprenaden för att ge verksamheten en bra start. Det har inget
med underskottet 2019 att göra.
Ersättningen från vårdvalssystemet är ett något annat.
Några medskick från de privata vårdgivarna

•

o

”Vi privata saknar arbetsro pga snäva ekonomiska ramar”

o

”Vi vädjar om ökat ekonomiskt tillskott om ni vill ha privat drivna
vårdcentraler i framtiden”. ”Vi har svårt att klara oss”.

Nätläkarkostnader

RS-arbetsutskott beslutade idag att kostnader förenade med nätläkarbesök som
vårdcentralen har kommer under år 2020 ersättas enligt 80/20-principen. Det
betyder att Vårdval primärvård står för 80 % och vårdcentralerna för 20% av
kostnader. Detta i väntan på nationellt beslut i frågan. Beslutet gäller för år 2020
och är ”nya” pengar.

Fg minnesanteckningar – 29 januari
24-timmars blodtrycksmätare
Vårdval primärvård kan inte finansiera nya blodtrycksmätare. 24-timmars
blodtrycksmätare ska finnas på alla vårdcentraler, obligatorisk utrustning.
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Gravida diabetespatienter, utbetalning av ersättning?
Förslaget är att ersättningen år 2020 utbetalas till samtliga vårdcentraler fördelat
efter antal listade patienter och från och med år 2021 går ersättningen in i
vårdpengen.
Samtliga vårdgivare stod bakom framtaget förslag.
Anna Brors Ulvemark, verksamhetschef förprimärvårdens dietister och
arbetsterapeuter, ser positivt på att hitta samarbetsformer för att kunna kalla denna
patientgrupp till sk dietistgrupper. Vårdval återkommer i frågan.

Återkoppling på frågor från labb, Jonas Cederberg
Varför tar kalibreringen så lång tid?
Det man tekniskt gör är kontroller (inte kalibrering) och det tar viss tid att köra
kontroller. Idag analyserar primärvården två nivåer per dag och instrument som de
analyserar patientprov på. Analys pågår om huruvida vi har rätt frekvens för
primärvården. Om man kör färre kontroller så går det åt mindre tid, men å andra
sidan så blir kvalitén inte lika hög, men vi bör göra det som är relevant. Vi återkommer
i denna fråga.
Varför tar det så lång tid för provet att ”landa” i Cosmic?
Det ska inte ta mer än 6 min och det är det vi uppmätt. Överföringstiden beror på
integrationer mellan Instrument>>LIS>>Cosmic. Överföring sker i 5-6 steg och är
filbaserad vilket tar lite tid men å andra sidan det underlättar när man felsöker och
åtgärdar fel.

Kömiljarden
Tack vare ett stort arbete med rättningar av felregistreringar i Cosmic så når
vårdcentralerna i regionen uppsatt mål för januari och kommer därmed få del av
”kömiljarden”. Alla riktar ett stort tack till Marie Norgren som gjort ett fantastiskt
jobb.
Ett utbildningsmaterial ska tas fram för att vara till hjälp för vårdcentralerna att
själva rätta ev felregistreringar gällande nybesök (vårdgarantipatient) och
återbesök. Det är viktigt att registreringarna blir rätt för att vårdcentralerna ska få
möjlighet att ta del av kömiljarden under resterande del av 2020.
Diskussion på vårdvalsrådet om svårigheten att få all personal att registrera rätt.
Det är för lätt att göra fel, för många val, instruktioner tolkas olika. Denna fråga tar
Vårdval primärvård med till VIP-rådet och Jonas Ekström då detta är ett problem för
alla som använder Cosmic.
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Hälsoundersökningar Råby vårdcentral
Birgitta Hallqvist, Matilda Thoren
Frågor kvarstående från vårdvalsrådet 29 januari:
 Att vårdcentral ska kunna kalla själv, få underlag på vilka personer det är och
därefter göra hälsoundersökningarna själva?
Idag går det inte. För att det ska bli möjligt för respektive vårdcentral att ”hitta”
dessa personer på sina listor så måste bl a en ny DUVA-rapport beställas.
 Redovisning av hur förslag på pris har räknats fram
Priset som tagits fram är ett snittpris.
Intraprenadens vårdcentraler har ett avtal med Råby vårdcentral för att genomföra
dessa hälsoundersökningar. Förslaget från Råby vårdcentral var att de under år
2020 får i uppdrag att sköta dessa patienter i väntan på att de rapporter som behövs
för att vårdcentralerna själva kan sköta detta finns på plats. Det rör sig om ganska få
patienter per vårdcentral och år. Däremot finns det ca 800 personer att ”beta av”.
Vårdgivarna ifrågasatte hur Råby vårdcentral kan säkerställa att dessa patienter inte
redan varit på sin vårdcentral och fått en hälsoundersökning?
Vårdgivarna tackade tillsvidare nej till Råbys erbjudande. De vill först få en
redovisning över vilka prover som tas för vilka patientgrupper samt få en
dirrentiering av priset.
Underlaget som tagits fram inför dagens möte skickas ut med minnesanteckningarna. Birgitta och Matilda återkommer med svar på vårdgivarnas frågor.

Ny chef Vårdval primärvård
Ny chef för Vårdval primärvård är Maria Martinsson, som börjar den 29 april. Maria
är ekonom och jurist, har arbetat som VD för Nämndemansgården i mång år. Maria
har ett starkt utvecklings- och förändringfokus. Maria kommer bl a ingå i
ledningsgruppen för Nära vård.

Nära vård – viktigt att säkra
vårdcentralskompetensen i arbetet
Viktigt att vårdcentralskompetensen säkras i arbetet med Nära vård. Ekonomisk
ersättning för deltagande är möjligt. Hur kan vi göra detta på bästa sätt?
•

Viktigt att olika kompentenser från primärvården deltar.
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•

Viktigt att vårdcentralchefer finns representerade.

•

Viktigt med representanter från de olika noderna.

Förslag på personer mailas in till Mattias. Önskemål om representanter från de olika
noderna. Återkoppling på kommande vårdvalsråd.

Enskilda föräldrasamtal/PIFF
Christina Lockley och Tatiana Kjellsson
Se bifogad presentation.
Nya arbetssätt/uppdrag ska alltid förankras på vårdvalsrådet innan införande.
PIFF-metoden ska testas under 2020. I programmet för 2020 står det att den icke
födande föräldern bör erbjudas ett samtal. Eventuellt blir de ett skall-krav fr o m
2021.
Vårdgivarna skickade med BHV-enheten en önskan om att se över vad som skulle
kunna tas bort, göras mer effektivt. Exakt uppsatta tidsramar för uppgifter är inget
bra verktyg, vårdgivarna önskar större friheten att själva kunna avgöra tidsåtgången
vid olika uppgifter.
BHV-enheten har kallat verksamhetscheferna till ett möte för att diskutera 8
månaders- och 3 års besöken.

Primärvårdsprogrammet - dialog
Vårdgivarna upplever primärvårdsprogrammet för detaljstyrt. De önskar att
programmet var mer öppet och flexibelt och med bättre medicinska uppföljningar.
Tidsättningarna som finns på vissa uppdrag är ett problem (exv antal timmar/1000
listade).
En heldag ska bokas in där Vårdval primärvård tillsammans med vårdvalsrådet ska
gå igenom programmet och ta fram möjliga förändringsförslag inför 2021.
Arbetet med primärvårdsprogrammet 2022 kommer sedan fortsätta under hösten
2020.
Alla vårdgivare uppmanas att skicka in underlag till önskade/möjliga förändringar
av programmet till Anna Lindberg så vi har ett bra underlag att utgå ifrån den dagen
vi träffas*.
*25 mars kl 08:30-17:00 är inbokat
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Utvärdering av Sårcentrum
Åke Tenerz och Ulrika Levkvist
På grund av tidsbrist flyttas punkten till ett annat tillfälle.

Verksamhetsdialog agenda
Ingen vårdgivare önskade gå igenom agendan. Agenda med bilagor publiceras på
vårdgivarwebben inom kort.

Övrigt
Uppstart BUP
BUP-chefen har fått i uppdrag att se över BUP-organisationen. Politiken har krav på
att man ska ha samma utbud i alla delar i länet. Ev en centralisering av BUP där man
kan nå barnen ute i länet med mobila resurser. En sådan förändring kommer
sannolikt påverka BU-hälsan som är första linjens vård och som behöver stärkas.
BUP-starten har varit igång i nästan en månad och fungerar bra. Den enkät som
patienten/föräldrarna svarar på inför första besöket ger ett bra underlag. Nu finns
rådgivningsfunktion via telefon, en bedömningsenhet samt en triagefunktion på
plats.
Remissmallen kommer ses över av ALK-BUP samt BUP-chefen och presenteras på
ett vårdvalsråd framöver.

Grundutbildning diagnosregistrering, Kompetensplatsen
Vårdgivarna uppmanades att säkerställa så att de medarbetare som har behov av
utbildningen anmäler sig.

Presentation nationell patientenkät 2019 bifogas, ev kommentarer
från vårdgivarna?
Öppna frågorna tas med till verksamhetsdialogerna. Tyvärr fortsatt dålig
svarsfrekvens på enkäten.

Agenda till Vårdvalsrådet
Alla uppmanas att komma in med punkter till agendan. Helst två veckor innan
mötet.
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MHV
Önskemål från vårdgivarna att vårens kontaktbesök görs om till gemensamma
möten i noderna. Vårdval stämmer av med MHV-enheten om det är möjligt för dem
att göra om sin planering.

Återkoppling från verksamhetschefsmötet igår
Alla var positiva till initiativet till att alla nu bjuds in till ett gemensamt möte.
De privata vårdgivarna skulle gärna vilja få tillfälle på ett kommande möte att
presentera sina verksamheter.
Önskemål om mindre arbetsgrupper på mötet. Teman inför mötet skickas ut i
förväg.

Capio Vallby
Ny chef på Capio Vallby fr o m 1 mars. Hanna Lostelius tar över som
verksamhetschef efter Eva Hallqvist.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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