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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-09-25

MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Östra Holmen

TIDPUNKT

25 september kl 14:30-16:30

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Helena Lagerlöf, Thomas Bernanker, Karin Torberger, Linda
Pettersson, Katarina Stenlund, Susanne Fronda, Kerstin Bokén, Pernilla Nordin
Hansson, Monica Burman

FG MINNESANTECKNINGAR – 28 AUGUSTI


Krypterad mail - Har varit uppe på portföljutskottet och är nu förankrat.



Automatisk utbetalning av ersättning för vaccinationer - Ska vara löst så att det
blir rätt både avseende ersättning och pinnstatistik.



Standardiserat välkomstbrev - Klart, men det är inte bestämt när det kommer
starta. Testkörning i systemet pågår.



Rutiner kring schemamarkeringar och vårdtjänster för fysioterapeuter Instruktion som klargör en standard som säkrar rätt statistik är på gång. Ska
först förankras i utvecklingsgrupp för fysioterapeuter.



Anslutningsöversikt – Arbetas vidare med förslag symbol ”handskakning” som
indikerar att patienten är ansluten till annan verksamhet, t ex hemsjukvård.
Piloter är på gång. Kan vara ett problem att särskilja olika typer av anslutningar
särskilt när en patient har flera anslutningar. Symbolen indikerar bara att det
finns en anslutning men inte vilken typ eller om det finns flera anslutningar. Från
1 nov börjar geriatriken göra hembesök och dessa anslutningar måste också
synliggöras för alla vårdcentraler, och särskiljas från primärvårdens
hemsjukvård. Linda P, Susanne F inbjudna till möte med Margareta Ehnebom
och Malin Svakko. Tar med ev synpunkter därifrån till nästa VIP-möte.



Medrave Prisma – förvaltning? - Anders Ahlgren m fl har haft möte med
Katarina Stenlund och Jonas Lundin Lindegren ang förvaltning av Medrave
Prisma. Är överens om att första steget är att säkra Medrave-rapporternas
innehåll. För detta syfte föreslås att förvaltning av Medrave flyttas till
förvaltningen för beslutsstöd vilket nu är under uppbyggnad. Medrave ska ses
som komplement till DUVA. I nästa steg kan Prisma kopplas på. Vårdval står för
kostnaden.



Marie Nordgren, arbetar med kassavalidering, inbjuden till ett VIP-råd när
projektet är avslutat - Bjuds in för avrapportering vid VIP-möte.
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PRESENTATION AV STATISTIK GÄLLANDE HELPDESK/COSMICÄRENDEN - PATRIC MONTOYA
Flyttas till nästa möte p.g.a. Patric ej närvarande.
HANTERING AV COSMIC-BEHÖRIGHET FÖR STUDENTER.
För att loggning i Cosmic ska bli rätt krävs att studenter under sin VFU har Cosmicbehörighet, vilket Vårdcentralen ansöker om i HSA. Frågan har aktualiserats av
fysioterapeuter som är underleverantörer, och samma instruktioner gäller för dessa.
För Cosmic-behörighet krävs även att studenten har ett SITHS-kort, och
vårdcentralen kan då beställa reservkort.
För sjuksköterskestudenter fungerar MDH:s SITHS-kort. Borde inte det fungera även
för övriga studenter, åtminstone de som studerar vid MDH? Helena tar med sig
frågan till möte med SITHS- och HSA-förvaltningen.
MOBILUS
Mobilus (program för att skapa träningsprogram) finns för fysioterapeuter på
offentliga vårdcentraler som del i tjänstepaketet och bör därmed erbjudas även
privata vårdcentraler. Samtidigt finns missnöje med Mobilus och önskemål att byta
leverantör. Ställningstagande om val av program krävs, och därefter tekniska
åtgärder. Inför ev byte krävs analys av möjliga alternativ, men tidigare har man valt
att behålla Mobilus eftersom man vill ha samma program som VS. Susanne har kollat
med VS som är entydiga i sitt svar att de vill vara kvar i Mobilus. Helena tar med sig
frågan till utvecklingsgruppen för fysioterapeuter.
Eftersom Mobilus ingår i tjänstepaketet ska ingen ytterligare kostnad utgå för privata
som vill ansluta sig.
LISTNING


Standardiserad lösning för listning på läkare i Cosmic. Ok att beteckningar per
doktor är Dr A, Dr B, Dr C osv, ej namn?
Syftet är att underlätta vid omlistning. Information om vem som är Dr A, B, C
hålls separat. Närvarande är positiva till förslaget.



Finns intresse för en workshop kring listning på läkare och nya funktioner i
Famlak, för att få in synpunkter inför beställning? Tekniken finns snart på plats,
men olika rutiner på olika vårdcentraler. Målgrupp: listningsansvariga på varje
vårdcentral.
Föreslaget datum fungerar inte men man är i övrigt positiva till förslaget,
Susanne tar med sig frågan om nytt datum.



Problem med att BUS och Cosmic inte synkas.
Susanne informerar att felsökning pågår.
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Rutinfråga för av- och pålistning i Cosmic.
Avlistning onödig? Borde bara krävas pålistning vid flytt mellan vårdcentraler
inom Region Västmanland i Cosmic. Susanne tar med sig frågan och återkommer
med förslag.

VIS-RÅD – KERSTIN BOKÉN OCH KATARINA STENLUND
Se bilagd presentation.
Kerstin informerar om VIS-råd, Vårdstöd i specialistvården. Ska fylla motsvarande
funktion som VIP, men för PPHV (exklusive primärvård) och VS. Centrum för
Digitalisering har önskat detta. Även e-tjänster för hälsa och vård i detta råd. Eva
Svensson kommer vara sammankallande tills vidare.
ARBETSGRUPP KONTAKTTYPER – KERSTIN BOKÉN OCH KATARINA STENLUND
Se bilagd presentation.
Nya DRG-funktionen kräver förändring inom VS avseende kontakttyper. Tre nya
kontakttyper föreslås från årsskiftet för besök som inkluderar mer än två personer.
Ska ersätta sambokning.
Ytterligare en ny kontakttyp införs vid årsskiftet: Kontakt via videolänk.
Fördelar med det nya förslaget samt flera potentiella problem lyfts vid dagens möte.
-

Positivt är att de nya kontakttypera underlättar för uppföljning av team-,
grupp- och gruppteambesök.

-

Frågan är hur det kan implementeras? Får effekter på besöksrapportering,
produktionsplaner mm. Tidsplanen är troligen för snäv.

-

Med förslaget är det omöjligt att kombinera ”Kontakt via videolänk” med
information att besöket varit t ex ett teambesök, vilket skulle vara önskvärt.
Kontakt via videolänk likställs med mottagningsbesök och avser två personer.
Finns i dag ingen möjlighet att bygga kontakttyper så att flera dimensioner
kan kombineras.

Arbetsgrupp kommer tillsättas med personer från både VIS och VIP. Susanne F
kommer delta, ev flera från verksamheterna.
DOKUMENTATIONSMALL FÖR KOL-PATIENTER – KERSTIN BOKÉN
Se bilaga.
Kerstin har tagit fram ett förslag till dokumentationsmall för KOL-patienter (parallell
till diabetesmall), för sköterskor och doktorer. Många synpunkter kan förväntas.
Remissrunda planeras.
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UTÖKAT UTTAG TILL MEDRAVE, FRÅGA FRÅN CAPIO – KATARINA STENLUND
Önskemål från Capio att kunna hämta data från systemet WellchAlly och skicka det
till MedRave för inläsning. WellchAlly är ett system inom bild och funktionsdiagnostik
och Förvaltningsledare Bilddiagnostik (Hannele Lye) ser inga problem att exportera
filer därifrån.
Inget intresse bland övriga närvarande vårdgivare. En synpunkt är att det krävs
arbetstimmar från förvaltningen som bör vägas mot andra rapporter som har
intresse bland flera vårdgivare. Eftersom Capio inte närvarar vid dagens möte flyttas
punkten till nästa möte.
NYA INSTRUKTIONER

36577-1

Vårdkontakt och efterregistrering i Cosmic - Användarmanual

29129-1

Resursplanering Grund- Användarmanual

NYA DUVA-RAPPORTER
Inga
ÖVRIGT
Otrohetsbesök, felregistreringar, fel mottagande ex icke akuta besök från icke listade
som exempelvis vägning på BVC – Karin Torberger
Automatiseringen av otrohetsbesök har tydliggjort att det sker en hel del
otrohetsbesök som inte är akuta, dvs sammanhållen primärvård efterföljs inte.
Hur kan detta förbättras? Mottagande enhet måste styra patienten rätt. Men, på
vissa vårdcentraler har man många ”inklivare” och dessa måste bedömas om de är
akuta eller ej, vilket är svårt att göra för kassapersonal och därför får patienten träffa
en sjuksköterska. Ej självklart om/hur dessa kontakter ska registreras om de inte får
registreras som besök, finns ingen lämplig kontakttyp. Svårare att hänvisa patienten
rätt där det är långt mellan vårdcentralerna.

Vid anteckningarna
/Helena Lagerlöf

