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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2018-01-25

MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Östra Holmen

TIDPUNKT

25 januari kl 14:30-16:30

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Anna Lindberg, Helena Lagerlöf, Nisse Limbäck, Monika
Burman, Karin Torberger, Linda Pettersson, Susanne Fronda, Ortwin Herterich,
Patric Montoya, Eva Hallqvist, Kerstin Bokén, Thomas Bernanker, Katarina
Stenlund

FG MINNESANTECKNINGAR – 28 NOVEMBER
FAMLAK – nuvarande system kommer fasas ut. Yasmin Helmersson är utsedd
projektledare. Det kommer bli en upphandling av ett nytt system.
DIGITALISERINGSSTÖD PRIMÄRVÅRDEN
Jonas Lundin Lindegren
En enkät skickades ut till hela primärvården den 10 januari gällande
synpunkter/status på olika arbetsmoment inom digitalisering. Ca 1 000 personer har
fått enkäten ca 280 st har hittills svarat på den. Påminnelser har skickats ut, sista
svarsdatum är den 2 feb.
Inbjudan till demonstration av eBesök/eVisit den 7 februari kl 10-15. Visning av
kommande funktionalitet i Cosmic, digitala vårdbesök. Cambio kommer och
demonstrerar.
Stöd och behandling – ny projektledare fr o m 1 februari. Herrgärdet vc kommer vara
testvårdcentral (Viksäng-Irsta och Önsta-Gryta har varit piloter hittills).
LISTNING PÅ LÄKARE
Marie Larsson och Susanne Fronda
Se bifogad sammanställning från workshopen.
Tre workshops har genomförts. Vårdcentraler gör på olika sätt och har olika behov.
Listning på läkare går inte att göra standardiserat. De flesta vill ha listning på namn,
inte på dr 1 och dr 2 osv. De flesta ville även ha en fiktiv doktor.
Standardlösning för listning på läkare (namn och fiktiva personer) kommer att ingå i
kravställning i samband med upphandling av nytt FAMLAK-system. Marie och Nisse
träffar Yasmin.
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OMLISTNING
Ny rutin – När en patient byter vårdcentral inom Region Västmanland är det den
vårdcentral som listar på patienten som har ansvarar för att patienten listas av på
den gamla vårdcentralen. Det finns en instruktion framtagen. Susanne Fronda skickar
den till Vårdvalsenheten som skickar ut instruktionen till hela primärvården.
ANVÄNDARE SOM HAR DUBBLA ROLLER - BARNMORSKA ARBETAR ÄVEN SOM INKONTINENS-SSK
I Cosmic är det möjligt att ha flera olika yrkesroller. Det är då viktigt att man då håller
reda på både enhet och yrkesroll.
Susanne, Kerstin, Duva, elektronisk journal med sig frågan och reder ut. Susanne
kallar till möte.
DIAGNOSSÄTTNING AV ANDRA YRKESGRUPPER ÄN LÄKARE
Margareta Ehnebom
Se presentation
Hälso- och sjukvårdsgruppen i Region Västmanland beslutade i oktober 2017 att ta
fram regionövergripande riktlinjer för diagnossättning som är yrkesneutral.
ACG frikopplat beröra enbart läkarbesöken.
Karin Torberger bistår Margareta med lathundar från i Dalarna.
Margareta tar fram ett riktlinjeförslag.
SITHS-KORT FYSIOTERAPISTUDENTER
Fysioterapeuter får med sig ett SITHS-kort inför sin inledande praktikplats och
behåller kortet under hela sin VFU-period.
SITHS-kort kommer successivt ersättas av Efos-kort.
MOBILUS/EXORLIVE
Primärvårdens fysioterapeuter är eniga om att de vill byta från Mobilus till Exorlive.
Det återstår vissa frågetecken att lösa såsom uthopp, bevarande av gamla program
osv. Helena och Patric har möte under nästa vecka i frågan. Licenskostnaden ska vara
likvärdig med Mobilus.
Ekonomiska förutsättningar behöver klargöras. Förvaltningen behöver säga ok till två
beslut. Helena återkopplar på nästa VIP-råd.
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INSTRUKTION FRAMTAGEN GÄLLANDE REGISTRERING AV VACCIN, INTYG MM
Felregistrering har uppmärksammats vilket gjort att besöksersättning gått till
Vårdvalsenheten. Berörda vårdcentraler har fått tillbaka ersättningen.
VIP-rådet förordar att man tar fram två matriser, en matris för besöksersättning och
en komprimerad matris riktad till kassapersonalen.
Kerstin och Katarina arbetar vidare med frågan.
REGISTRERING AV VACCINATION PRIORIX MÄSSLING
Susanne Fronda
En instruktion från Cosmic kommer inom kort som visar hur man registrerar i
vaccinationsmodulen och registrera i kassan.
NYA INSTRUKTIONER:
Ingen sammanställning inför mötet.
NYA DUVA-RAPPORTER
Mödra- och barnhälsovård
Uppgifter i rapporten används för rapportering till det nationella kvalitetsregistret
”Graviditetsregistret” samt för rapportering till Vårdvalsenheten och
vårdcentralerna. Möjlighet ges att följa strukturen för respektive
barnmorskemottagnings arbete avseende resurstilldelning med mera. Rapporten
tillgänglig för Vårdvalsenheten. Ej begärt att rapporten ska vara tillgänglig för
vårdcentralerna.
Vaccinationer och intyg från varor i kassan
Rapporten har kompletterats med information för uppföljning av
säsongsvaccinationer avseende influensa och pneumkocker.
Listade per VC behörighetsstyrd
Rapporten har kompletterats med ny flik ”Ej i BHV anslutningsöversikt”, som visar de
patienter som är listade på vårdcentralen från Famlak men ej är anslutna i
anslutningsöversikten på respektive BVC i Cosmic.
BHV
Rapporten visar nu antal anslutna barn per vårdenhet och per årskull i alla
rapportflikar. I fliken EPDS kan man nu även se antalet som har värde Modern fått
stödsamtal av BHV-ssk (efter EPDS-screening/ EPDS-samtal) och Modern fått
stödsamtal av BHV-psykolog (efter EPDS-screening/ EPDS-samtal). Rapportfliken
Hembesök är uppdaterad med nya rubriker.
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STATISTIK HELPDESK
Patric Montoya
Se bifogad presentation.
TJÄNSTEPAKETET
Hur påverkas avtalet vid förändringar som exempelvis när Prator blir Cosmic Link, Evisit kommer osv.
Vid stora förändringar så kan ett tilläggsavtal göras. Däremot om vi byter ut ex Prator
till Link så byter vi system men inte funktion. Det måste vara tydligt i avtalet vad som
ingår i licenskostnaden på 41 kr/listad.
Fysioterapisystemet får vara pilot för förändring i Tjänstepaketet.
PNA-UPPKOPPLING TILL PRIVATA VÅRDCENTRALER
Erbjudande om uppkoppling till de privata vc.
ÖVRIGT
Otrohetsbesök och BU-hälsan
BU-hälsan tolkas i systemet som en ny mottagning och genererar otrohetsbesök.
Katarina ser över rapporten.

Flyttas till nästa VIP-råd Linda och Pernilla
Menyval för pinnstatistik Webtidbok
Daqatra – kontakt via VC
Offlinediktering – finns det intresse?
Kommer med versionen som driftsätts i mars. Innebär extra kostnad som
verksamheten behöver stå för. Engångskostnad på 350 tkr samt 70 tkr/år
Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

