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MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Mälaren

TIDPUNKT

20 februari kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Gunnar Dahlberg, Birger Thorell, Margareta Ehnebom, Nisse Limbäck, Simin
Videhult, Thomas Bernanker Lundaahl, Eva Hallqvist, Peeter Vinnal, Réka Velle,
Karin Torberger, Maria Romlin, Ann Braneby, Anders Ahlgren, Anna Lindberg

FG MINNESANTECKNINGAR – 23 JANUARI
Från Vårdvalsrådet i november 2017:
Kartläggning MHV-uppdraget
En kartläggning av MHV-uppdraget i primärvården planeras via extern konsultfirma.
Sårbarhet enligt dagens upplägg. Centralisering alternativt decentralisering.
Politikerna är informerade. Ett tjänstemannauppdrag. Syftet är att få en
utomståendes belysning av den organisation om att utföra MHV-uppdraget som
finns. För- och nackdelar ska belysas. Inget politiskt uppdrag finns.
Information har gått ut till de som är aktuella för en intervju i ärendet. Av detta
framgår också uppdragets inriktning. Fyra vårdcentraler, Hallstahammar-Kolbäck,
Viksäng-Irsta, Norberg och Citypraktiken samt personal på Kvinnokliniken, Kraftkällan
och MHV-enheten kommer intervjuas.
På Vårdvalsrådet den 20 maj deltar Pernilla Rinsell gällande eventuella förändringar i
Primärvårdprogrammet för 2019.
TILLÄGGSBUDGET TILL REGIONFULLMÄKTIGE
Screeningersättning 110 kr/besök, Gynekologisk cellprovskontroll. Retroaktiv
ersättning från 1 januari 2018.
Kapitering för vårdsamordnare 6,8 mnkr, förslagsvis knutet till åldersgrupper >65 år.
Retroaktiv ersättning från 1 januari 2018. Vårdvalsrådet säger ok till förslaget
gällande åldersgrupp.
SIP-ersättning kopplat till definierade instruktioner. Preliminärt kommer ersättning
utgå från och med 1 april 2018. Ersättningen är 1 000 kr/SIP. En uppdatering av
indikatorbilagan ska göras och en checklista för genomförande av SIP ska tas fram.
Pengar som eventuellt blir över kommer läggas in i kapiteringen. Detta är inga ”korta
pengar” utan pengar som höjer den årliga ramen
Jourmottagningen får ett tillskott på 1,2 mnkr för att tillsätta distriktssköterska i
triageringen. Rekrytering pågår. Även detta är en långsiktig satsning.
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BHV ca 3 mnkr som ska gå till riktade projekt och piloter under 2018. Man kommer
inte använda CNI utan ett index som BHV använder sig av för att mäta vårdtyngden.
Det kommer troligtvis bli riktade insatser till fyra utsedda vårdcentraler, tre i Västerås
och en utanför. Projekttiden 2018–2020.
Digital KBT-behandling, tveksamt om ersättning kommer utgå för dessa behandlingar.
Vårdgivarna ställer sig tveksamma att införa detta om ingen ersättning utgår.
Fem större privata läkarmottagningar ska få Cosmic. Det är Västerås Ortopedpraktik
(Lennart Magnusson), Specialistmottagningen (Bo Sjögren), Öron Näsa och Hals i City
(Fredrik Öhrnberg), Plent Specialistklinik (Shemal Celiker) och Kvinnoläkarna (Carina
Björklund).
Samordningsfunktion, elevhälsa, ska införas. Det som återstår är att tillsammans med
kommunen få till finansieringen. Tjänsten kommer ligga på Vårdvalsenheten/BHVenheten.
ALK/SAMVERKANSDOKUMENT
Revidering av samverkansdokument som varit ute remiss, förmaksflimmer, klaffel,
ischemi. En återkoppling har inkommit och som man tagit med i beaktan i
dokumentet.
Marinos Avouris specialist i allmänmedicin på Viksäng-Irsta vårdcentral är ny ALK för
njurmedicin.
Ghena Shabana slutar som ALK inom kirurgi.
Niroda Ali slutar som ALK inom urologi.
ALK-samordnarrollen är nu officiellt fastställd och uppdragsbeskrivningen ligger i
ledningssystemet. I uppdraget ingår bl a att hålla i ALK-nätverket och att rekrytera
nya allmänläkarkonsulter.
TILLSAMMANS FÖR PSYKISK HÄLSA SENIORER – STUDIEFÖRBUNDETS VUXENSKOLA
Lena Bergquist och Sven-Erik Henriksson från Studieförbundet vuxenskolan och Anne
Sjöblom från Äldrevårdsteamet Vårdvalsenheten presenterade projektet.
Se bifogad presentation.
Studieförbundet vuxenskolan har sökt och fått medel från Arvsfonden för två år
framåt.
Information om projektet kommer skickas ut i juni till kommunerna, primärvården,
olika pensionärsgrupper m fl för uppstart i augusti.
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NYA FÖRESKRIFTER GÄLLANDE ALLMÄNNA RÅD OM ORDINATION OCH HANTERING AV LÄKEMEDEL I
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Elma Tajic, Läkemedelsenheten, fick förhinder och kunde inte medverka vid dagens
Vårdvalsråd. Punkten flyttas till ett Vårdvalsråd längre fram.
INFORMATION FRÅN KU-RÅDET OCH ANALYSGRUPPEN
Se bifogad presentation.
Kvalitetsprojekt - se vårdgivarwebben för mer information och ansökningsformulär.
Västmanländska Kvalitetsdagen 11 oktober 2018
På förmiddagen kommer det vara två inspirationsföreläsningar en av Riitta Höglund
från Försäkringskassan samt en av Anna Nergårdh gällande ”Samordnad utveckling
för god och nära vård”. På eftermiddagen kommer vårdcentralerna presentera sina
kvalitetsprojekt och kvalitetspriserna kommer delas ut.
Primärvårdskvalitet
En enkät har skickats ut till vårdcentralerna gällande deras förbättringsarbeten
utifrån Primärvårdskvalitet. Stor variation bland inkomna svar hittills.
KU-rådet
Marit Ljunggren, fysioterapeut på Erikslund, är ny medlem i KU-rådet.
Analysgruppen – regionövergripande grupp
Nationella riktlinjer, seminarier, GAP-analyser, nationell kunskapsstyrning
Fråga från SVF till vårdcentralerna:
Ser ni ett behov av mer information om SVF till era distriktssköterskor som svarar i
telefonen? Är alla uppdaterade och har tillgång till appen med de 28 införda SVF?
Svar:
Vårdgivarna tar med sig frågan ”hem” och återkommer med svar till Margareta.
Patientsäkerhetens dag 19 april.
NATIONELLT KLINISKT KUNSKAPSSTÖD
Ingegerd Johansson-Molin presenterade en nulägesrapport om införandet av
Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd.
Se bifogad presentation.
Den lokala redaktionen består av redaktör/editor Ingegerd Johansson-Molin,
medicinskt sakkunniga Margareta Ehnebom, Mattias Damberg, Thomas Vikerfors och
samordnare för allmänläkarkonsulterna Erik Tyrberg.
Verktyget är standardiserat.
Nuvarande remissrunda vid nya eller revidering av befintliga samverkansdokument
kommer ersätts med en granskningsrunda.
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Det måste tydliggöras i nuvarande samverkansdokument när det finns fastställda
dokument i NKK.
Vårdgivarna framförde att de fortsatt vill att samtliga verksamhetschefer ska få ta del
av de nationella texterna för att på så sätt kunna förbereda sig när de lokala
anpassningarna kommer för granskning.
INFORMATIONSMATERIAL TILL BESÖKARE PÅ VÅRDCENTRAL FRÅN HÄLSOCENTER
Marcus Strömgren från Kompetenscentrum för hälsa, presenterade det
informationspaket som Hälsocenter tagit fram.
Marcus efterfrågade input från vårdgivarna om hur Hälsocenter bäst kan nå ut med
sin information, vilket är det bästa sättet distribuera ut informationspaketet?
Vårdgivarna var överens om att det är bäst att skicka ut informationsmaterial,
affischer och roll-up med posten och bifoga ett brev med information om hur
materialet ska/kan användas.
Det finns ingen information som är anpassad för väntrums-tv vilket är ett önskemål
från vårdgivarna. Marcus tog med sig det önskemålet.
Hälsocenter tar emot konsultationsremisser. De skickar inga remisser.
ÖVRIGT
BU-hälsan, fördelning av läkarbudget – Karin Torberger
Pengarna enligt fördelningen betalas ut till respektive vårdcentral i slutet av februari.
BU-hälsan har inga egna läkare anställda. Tidigare fick BU-hälsan hjälp av läkare på
BUP. Efter omorganisationen så är det respektive vårdcentral som ansvarar för
”sina” patienter på BU-hälsan. Det handlar inte om någon stor läkarinsats från
vårdcentralens sida men då det ändå är ett ökat ansvar kommer en ersättning för
detta utgå årsvis.
Sjukskrivningsgruppen, Hanna Trillkott och Erik Tyrberg, ska informeras om att
läkaransvaret förflyttas från BUP till Primärvården även Försäkringskassan behöver
bli informerade om detta. Det finns en oro bland vårdgivarna att Försäkringskassan
inte bedömer att ett intyg från primärvården väger lika tungt som ett intyg från BUP.
Ersättning vid sent inställda besök
Regionstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer för ersättning till patienter vid sent
inställda operationer/besök/behandlingar. Pressmeddelande har gått ut.
Informations- och kommunikationsmaterial till aktuella patienter kommer spridas till
samtliga vårdcentraler. Region Västmanland kommer att erbjuda en enhetlig
hantering av administrationen att utbetala ersättningar. Victoria Bodén arbetar med
att fastställa en rutin. Sex landsting/regioner har redan infört detta.
Vårdgivarna framförde sin önskan om att även de ska få ersättning då patienterna
avbokar sent eller uteblir. De vill också att man ska ändra så att patienterna måste
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avboka sina besök i tid och inte som idag då det räcker att avboka 1 minut före
inplanerat besök. Karin Torberger tar fram ett underlag på sena/uteblivna besök.
Dietister/BVC
Barnkliniken saknar dietister och har svårt att rekrytera. Bankliniken har önskemål
om hjälp av primärvårdens dietister. Dietister har inte förskrivningsrätt gällande barn,
utan måste då få delegation. Vårdgivarna säger ja till att RO-primärvårds dietister får
denna delegation under förutsättning att Barnkliniken stå för eventuella kostnader.
Verksamhetsdialog
Dialogmötena startar den 22 mars och pågår sedan fram till midsommar. En generell
agenda skickas ut/publiceras på vårdgivarwebben i början på mars. Sedan får varje
vårdcentral en specifik agenda ca 1 vecka inför varje besök.
Vårdvalsrådet i Mars
Karin Torberger återkopplar gällande frågorna om ersättning, bemanning mm på
Jourmottagningen.
Nytt vårdprogram för gynekologisk cellprovskontroll, Cecilia Ranhem och Åsa Jansson
VFU och handledarutbildning, Helena Lagerlöf och Anna Björk
SPUR-inspektion och nya läkarutbildningen, regionstudierektor Ulrika Foldevi och ATstudierektor Margareta Reuterwall

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

