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MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Lovö

TIDPUNKT

26 april kl 14:30-16:30

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Anna Lindberg, Gunilla Corp, Ann Braneby, Nils-Erik Limbäck, Karin
Torberger, Jonas Lundin Lindegren, Patric Garcia Montoya, Susanne Fronda, Monica
Burman

Fg minnesanteckningar 27 mars
Några punkter från föregående möte återkommer nedan.

Rapport från projektet ”Digitaliseringsstöd i PV” – Anders Ahlgren
Programavstämning – se bifogad PP-presentation.
 Stöd och behandling
‐ Sala Väsby vårdcentral pilot för generiska processmodell gällande digital
behandling. Susanne Fronda meddelade att projektet löper på enligt
framtagen plan.
‐
Upphandling pågår.
 Formulärtjänster - RO-primärvård arbetar med att ta fram formulär. Tekniken
ska vara på plats 7 juni.
 Webbtidboken.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

 Digitala vårdmöten
‐ Man har fått ok i portföljutskottet och söker nu piloter. Susanne Frond har
skickat in 5 st möjligt piloter. Oklart om projektet fått något förslag från de
privata vårdcentralerna. Projektledningen behöver förstärkas med en läkare
och/eller sjuksköterska från primärvården. Ersättning kommer utgå för
deltagande i projektet. Vårdgivarna uppmanas att återkomma med namn på
eventuellt intresserade.
 Skype-utbildning – Förfrågan om behov av grundutbildning i Skype har gått ut
till de offentliga vårdcentralerna. Finns det ett behov även hos de privata?
Anders återkopplar till Anna Burvall Karlsson.

Webbtidbok förvaltning
Gemensam standard gällande vårdtjänster. Bifogas minnesant.

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

1 (5)

Datum 2018-04-26

Förändringar i E-tjänsten Journalen
Medskick från Victoria Knudsen gick tyvärr inte att öppna. Punkten flyttas till
kommande VIP-råd.

Återkoppling kring vårdtjänster fysioterapeuter
Helena Lagerlöf
Idag finns det 38 st olika vårdtjänster. Förslag nedan är förankrat i
utvecklingsgruppen fysioterapeuter samt med Susanne Fronda.
Förändringsförslag;
Nio dubbletter (vårdtjänster) tas bort. I övrigt får alla vårdtjänster kvarstå
oförändrat. Vårdval kommer inte göra uppföljningar på vårdtjänster utan istället på
unika individer vilket blir en mer korrekt bild av verkligheten. Vid ett eventuellt
införande av förstärkt uppföljning kommer det sannolikt införas KVÅ-koder och då
kommer uppföljning ske på annat sätt.

Ändra standard gällande läkemedelsvyn i Cosmic från 1 år till 2 år
Önskemål från Läkargruppen, Boris Klanger, att man gör en justering av
läkemedelsvyn i Cosmic. Istället för att man bara ser 1 år tillbaka är önskemålet att
man ska se 2 år. Som det är nu ser inte läkarna vilket läkemedel som skrevs ut för 1
år sedan. Detta är enligt Boris ett önskemål från flera olika vårdcentraler. ROprimärvård tar med sig frågan och stämmer av med sina vårdcentraler och
återkommer.

Digitala vårdkontakter, definition i Region Västmanland
SKL:s underlag, jan 2018, se specifikt sidan 12.
Dessa tre kriterier bör vara med för att det ska vara en digital vårdkontakt:
 Stark autentisering
 Journalförd kontakt
 Kostnadsansvar för beställd medicinsk service
Handlingsplan digitala tjänster togs i Regionstyrelsen igår.
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Fördjupad primärvårdsuppföljning gällande tillgänglighet och
vårdgaranti – projekt?
Handlingsplanen gick iväg från Vårdvalsenheten den 16 april till SKL, en
förutsättning för att vi ska få tillgång till pengarna. Handlingsplanen bifogas
minnesanteckningarna.
Tekniken bör kunna vara på plats vid årsskiftet, ett löfte i handlingsplanen. Fler
yrkeskategorier kommer beröras. På grund av redan många inplanerade
utbildningar för primärvården under hösten planers ett eventuellt införande av
fördjupad primärvårdsuppföljning senare under våren 2019 då även detta kommer
kräva utbildningsinsatser.
Det är fortfarande oklart om det kommer bli en ny lag. Så länge inget beslut fattas
kommer vi fortsätta rapportera 7 dagar. Det verkar finnas en majoritet i riksdagen.
Alla regioner och landsting kommer skicka filer fr om 2019.
VIP-rådet beslutade att arbetet med att implementering av fördjupad
primärvårdsuppföljning projektsätts. Någon från RO-primärvårdsstaben bör delta
samt representanter från de privata vårdgivarna. Även önskvärt att flera olika
yrkeskategorier är representerade. Vårdgivarna funderar på deltagare.
Varje vårdcentral kommer behöva se över sina rutiner så långt som möjligt och
lämpligt bör vi arbeta efter en standardiserad modell. Det är exempelvis viktigt att vi
har gemensamma standardiserade ”minsta krav” för rapportering.
Eventuellt ska vi bjuda in någon representant från Örebro eller Jönköping som
kommit längre till ett kommande VIP-råd.

Formulärtjänst – Karin Torberger
Gunnel Hedlund på RO-primärvård arbetar med att ta fram formulär. De två olika
tekniska lösningarna föreslås. Cosmic-lösningen kommer bli fördröjd och vara
begränsad i sin flexibilitet. KIBI-base lösningen är mer funktionell men saknar
journalkoppling. Karin och Susanne ger en redovisning av vilka formulär som ROprimärvård tagit fram samt vilken av de två alternativen man valt som lösning
vidnästa VIP-råd. Med utgångspunkt från att dessa formulär kommer vara
användbara i hela primärvården, så kommer Vårdvalsenheten att ”köpa” tillgång till
dessa formulär av RO-primärvård.
Skattningsskalor för psykiatrin ses över, Jan Gräsberg involverad.

Nya vårdtjänster/tidslängder för läkare, förslag web 20 min, web 45
min, web 60 min – Susanne Fronda
Viss standardisering behövs sannolikt. Frågan flyttas till kommande VIP då fler
vårdgivare deltar.
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Nya instruktioner:
 Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvård.
 Ann Braneby har tagit fram en instruktion gällande besöksersättning och som
länkas till användarmanualen ovan.
 På ”Besöksersättningsrapporten” finns det ett antal besök som inte ger
besöksersättning, trots det så beslutade VIP-rådet att inte byta namn på
rapporten då den är väl inarbetad.

Nya DUVA-rapporter:
 MFLE klart.
 Fysisk aktivitet på recept, klart.
 Beroendeframkallande läkemedel, Konsult inkopplad för att arbeta med
rapporten. Jonas återkopplar till vårdgivarna när rapporten är klar, preliminärt
nästa vecka.
 Ungdomsmottagningar, förskjutet.
 Webbtidbok, klart i maj.
I rapporten för uppföljning av webbtidboken kommer man kunna se hur många
tider vårdcentralerna lägger ut som bokningsbara via 1177 samt hur många av
dessa tider som blir bokade. Sedan kommer man också att samla ”all” info om
webbstatistik i rapporten, dvs även info om bokningar samt av- och ombokningar
via 1177.
DUVA-portalen, ny sökfunktion för att underlätta för användarna att hitta i systemet.
Medrave prisma – Inväntar besked från Medrave gällande frågeställning gällande
priset samt om modulerna kommer innehålla samma funktionalitet.

Övrigt
Hur går det med beställning av självbetjäningsterminaler för de privata
vårdcentralerna? - Eva Hallqivst
Nu går det att beställa. Patric meddelar alla privata vårdgivare.

Utbildning ”Boka och registrera i Cosmic på rätt sätt”
16 maj i Västerås och 23 maj i Köping. (INSTÄLLT, planeras till hösten)

Mobilus - Exorlive
Frågan om byte från Mobiuls till Exorlive ska upp i VIS-rådet samt hos Habiliteringen.
Gemensam upphandling?
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GDPR
Bjuda in Mikael Patriksson till kommande VIP-råd. Primärvårdsperspektiv på GDPR.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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