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MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

19 september 2017 kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Anna Lindberg, Nils-Erik Limbäck, Karin Torberger, Ortwin
Herterich, Jörgen Bäck, Isayas Teclemariam, Simin Videhult, Eva Hallqvist,
Peeter Vinnal, Monica Burman

FG MINNESANTECKNINGAR – 22 AUGUSTI
Klinisk farmaci
Läkemedelsenheten har ett möte inplanerat den 25 september. Information kommer
skickas ut till berörda vårdcentraler direkt efter det mötet. Maria Sjölander och Mia
Koskiranta är de två apotekarna som kommer arbeta i primärvården.
De vårdcentraler som är först ut att ta emot apotekarna är Capio vc City, Sala Väsby
vc, Achima Care Sala, Hallstahammar vc och prima vc. En utvärdering ska göras i
början av nästa år.
Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, tidplan
Den bortre gränsen för implementering av den nya lagen är förskjuten fram till 1
januari 2019. Det är komplicerat att få till ett systemstöd.
På chefsforum i fredags landade man i frågan gällande överenskommelsen med
kommunerna, inklusive betalningsansvar.
SAMVERKANSDOKUMENT OCH ALLMÄNLÄKARKONSULT
Allmänläkarkonsult sårvård
Kjell Jansson tar över ALK-ansvaret efter Anna Halama-Fojt.
Sårcentrum
Startar 1 oktober. Sårcentrum kommer finnas i Jourmottagningens lokaler.
Sårcentrum kommer vara bemannat med allmänläkare (Kjell Jansson) på onsdagar.
Allmänläkarkonsult vuxenpsykiatri
Förslaget är att Jan Gräsberg tar över ALK-ansvaret efter Erik Tyrberg. Oklart när
exakt tillträdet blir. Biträdande ALK är Emilia Bandh från Capio vc City.
Revidering Samverkansdokument Ortopedi.
Verksamhetschef på ortopeden, Martin Andersson, önskar en revidering av befintligt
samverkansdokument i ortopedi. Vi anar en önskan från ortopeden att förskjuta
uppgifter ut till primärvården. Samordnare i ALK-nätverket, Erik Tyrberg, kommer
bistå ALK Mikael Sars i detta arbete. Revidering kommer att avgränsas till revidering
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av befintliga texter. Eventuella förskjutningar av åtaganden som man är överens om,
måste åtföljas av diskussion/förhandling högre upp i organisationen gällande
resursöverföring
Mikael Sars och Erik Tyrberg ska bjudas in till ett Vårdvalsråd längre fram för att då ge
en lägesbild av arbetet med revideringen.
KORTTIDSBOENDET ZETHELIUS I VÄSTERÅS – EGEN JOURNALENHET UPPRÄTTAS
Avtal skrivet med Läkargruppen. De ska bemanna Zethelius 60 timmar/vecka. Det är
ganska omfattande insatser och långa vårdtider på Zethelius (upp till 3 månader)
varför man kommer upprätta en egen journalenhet (jmf med Jourmottagningen).
Boris Klanger, verksamhetschef på Läkargruppen, kommer ingå i ledningsteamet på
Zethelius.
NYA PATIENTAVGIFTER
Se bifogad PP-presentation.
Från och med 1 januari 2018 kommer nya patientavgifter införas inom hela Region
Västmanland.
Det är viktigt att nå ut med information till både medborgarna och personal.
Inom primärvården är det ca 700 000 st besök som kommer få en högre avgift och ca
800 000 st som kommer få en sänkt avgift.
Primärvården ser att intäkterna blivit mindre sedan införandet av E-frikorten. Man
kan även se att produktionen sjunkit något.
NYTT FORSKNINGSOMBUD
Ghena Shabana, Läkargruppen, föreslås bli nytt forskningsombud för de privata
vårdcentralerna. Vårdvalsrådet säger ok till detta.
Eva Thors Adolfsson är sedan tidigare forskningsombud för de offentliga
vårdcentralerna.
NATIONELLT KLINISKT KUNSKAPSSTÖD – INGEGERD JOHANSSON-MOLIN
Se bifogad PP-presentation
Karin Torberger tycker att man (samverkansdokumenten, Kunskapsstödet) är för
läkarcentrerad då man hela tiden arbetar utifrån utsedda allmänläkarkonsulter. Karin
tycker att det är viktigt att ta med andra yrkesgrupper där det är aktuellt.
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I Dalarna har man ett utsett Specialitetsrådet som arbetar fram
samverkansdokument tillsammans med slutenvården. I specialistrådet deltar olika
yrkesgrupper såsom läkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter m fl.
Med ökad samverkan i ALK-nätverket kan en motsvarande effekt som ett råd nås.
Joakim Pettersson, resultatområdeschef psykiatrin samt ALK Jan Gräsberg föreslås
bjudas in till ett Vårdvalsråd framöver.
KVALITETSDAGEN 12 OKTOBER
Anmälningar saknas fortfarande. Kvalitetsdagen är obligatorisk. Många har svårt att
delta då Kvalitetsdagen krockar med de sk ”Ramnäsdagarna”.
INFO OM EU-KORT
Ekonomiservice har på senaste tid fått in fakturor där en kopia på EU-kortet saknas.
Det innebär att vårdcentralen inte får betalt för dessa besök.
Personer som är försäkrade i EU/EES har rätt till såväl akut som nödvändig vård.
Patienten ska uppvisa EU-kort eller provisoriskt intyg om rätten till vård.


Kopia av EU-kortet tas vid besöket och skickas till Ekonomiservice.
Saknas EU-kort eller intyg får patienten betala den verkliga vårdkostnaden
och i efterhand begära ersättning i sitt hemland.



Om kopia på EU-kortet saknas går vårdcentralen miste om ersättningen för
besöket.



För personer från de nordiska länderna krävs endast ID handling samt
fullständig adress i hemlandet.



Det svenska EU-kortet gäller inte för att få tillgång till nödvändig vård i
Sverige till vanlig patientavgift. Man måste ha ett EU-kort från det land där
man är folkbokförd.

Klargörande tillägg:
En svensk medborgare som har utvandrat till ett land utanför EU/EES har rätta att få
subventionerad vård i Sverige. Det är den senaste folkbokföringsadressen som styr
vem som betalar för vården. Man kan söka på andra ställen men fakturan går till det
landsting/region där personen senast var folkbokförd.
NATIONELL STUDIE OM GRAVIDITETSDIABETES – LENA AHLBIN OCH ÅSA JANSSON
Se bifogad PP-presentation.
Studien är initierad från Örebro Universitet.
Nya rekommendationer kom från Socialstyrelsen 2015, dessa är ännu inte
implementerade i Region Västmanland.
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Kvinnokliniken och endokrinologen har för avsikt att delta i studien och önskar nu att
även primärvården deltar.
Det kommer innebära något merarbete för de barnmorskor som själva tar prover ute
på vårdcentralerna.
Samtliga privata vårdgivare närvarande på Vårdvalsrådet säger ja till att delta i
studien. Karin Torberger vill stämma av med ”sina” verksamhetschefer innan svar kan
ges.
ÖVRIGT
Vårdvalets tertialrapport 2 - 2017
 Presentation vad gäller utvecklingen av de digitala läkarbesöken. Man kan se
en stabilisering av inkommande ärenden. Kostanden har gått ner kraftigt
sedan avgiftsförändringen.


Patientnämndsärenden presenteras i rapporten per vårdcentral efter
efterfrågan från politikerna. Fördjupade analyser av framtagen statistik
kommer göras av patientnämnden.



Man kan se att produktionen sjunkit något. Det kan bl a bero på R8.1
införandet och att Cosmic är segt. Största nedgången är på
sjusköterskebesök.

Dietister
Karin informerar om att Eva Thors Adolfsson, chef för dietisterna, har sagt upp alla
avtal (från och med årsskiftet) med de privata vårdcentralerna gällande dietister. Det
är svårt att rekrytera och behålla de dietister som finns. Dietisterna upplever att det
är svårt att åka runt och arbeta på olika arbetsplatser, ett ensamt arbete.
Borde man ”klustra” dietister på ett eller några ställen för hela primärvården? Vad är
en bra arbetsmiljö för dietisterna? Vad kan vi erbjuda? Det blir inte bra om
primärvården börjar konkurrera om de dietister som finns idag. Karin tar med sig
frågorna tillbaka till Eva Thors Adolfsson. Återkommer i frågan på Vårdvalsrådet i
oktober.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

