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Fg minnesanteckningar – 19 juni
Återkoppling fortsättning Röntgenremisser från fysioterapeut
En preliminär instruktion finns framtagen och provas just nu på Herrgärdets
vårdcentral och Ängsgårdens vårdcentral. Instruktionen kommer utvärderas av
”piloterna” och när den fungerar kommer den att publiceras i ledningssystemet. När
instruktionen är publicerad är det upp till varje vårdcentral att besluta om de vill
arbeta enligt instruktionen. I instruktionen framgår vilka kravs som ställs på
fysioterapeuten för att få remittera till röntgen.
Det är upp till varje verksamhetschef att besluta om eller vilka fysioterapeuter som
ska få remittera samt om de ska få remittera till både slätröntgen och MR eller
enbart till slätröntgen.
Ortwin ifrågasatte vad som händer med ACG-ersättning när fysioterapeuterna
börjar remittera. ACG ersätts idag bara på diagnos satt av läkare. Vårdvalet tar med
sig frågan och återkommer. Målet är dock att diagnossättningen ska bli yrkesneutral.

Bassäng Fagersta och Köping
Riktlinje framtagen och publicerad i ledningssystemet. Vårdcentralerna i
Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta ska teckna avtal med bassängansvarig för VS
bassäng i Fagersta. Patienter som är ”färdigbehandlade” ska ges möjlighet att köpa
ett träningskort till bassäng (3 mån/åt gången, privat betalande, på anvisade tider).

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Fortsatt arbete med ny organisation för bmsk-mottagningarna
Anders Ahlgren har fått i uppdrag att arbeta för en ny organisation för bmskmottagningarna. Man ska arbeta för en samlad organisation i länet. Arbetsgruppen
består av Ylva-Li Lindahl, Reka Velle, Marie Wandfeldt, Maria Romlin och Anders
Ahlgren. Återkoppling sker till Vårdvalsrådet och till Kvinnokliniken. Andra
kompetenser kommer vid behov adjungeras till gruppen.

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
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Lena Ahlbin, verksamhetschef på Kvinnokliniken, har meddelat att Mhöl-uppdraget
till dess någon annan är utsedd nu delas av Åsa Jansson, Lars-Ove Svensson och
Björn Svartsgård.

Uppföljning sommarverksamheten på barnmorskemottagningarna,
inklusive kontakter med kvinnokliniken
På Kvinnokliniken har man under sommaren loggat de kontakter/samtal/besök
man bedömt som felaktiga, vård på fel nivå. Vi avvaktar den utvärdering som Ylva-Li
Lindahl arbetar med.

Lägesbild – Samverkan vid utskrivning
Eva Thors Adolfsson
Se bifogad presentation.
Nytt
All information/utbildningsmaterial mm gällande samverkan vid utskrivning finns
på vårdgivarwebben, primärvårdens sida, och via länk under ”Viktig information”.
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/primarvarden/

HLR utbildning, Lärcentrum
Christina Hjulström och Marie-Louise Södersved Källestedt från Lärcentrum
Lärcentrum har uppmärksammat att det är färre och färre som går HLR-utbildning
inom Region Västmanland. Kunskapsnivån har blivit klart försämrad i hela Sverige
de senaste åren.
Man har beslutat att förändra HLR-organisationen. Man kommer ha färre utbildare
som kan utbilda över organisations- och klinikgränserna.
Sjukvårdspersonal som arbetar med patienter ska ha utbildning i S-HLR.
Framtaget förslag för primärvården:
Utbildare finansieras av Vårdval och erbjuder utbildning för både offentliga- och
privata vårdcentraler. En utbildare kan utbilda ca 10 personer/gång. Utbildning kan
ske på Lärcentrum eller ute på vårdcentral. En repetitionsutbildning tar ca 2 timmar
och 15 min.
Lärcentrum ”paketerar” ett utbildningsförslag och återkomma med tidplan för start
av utbildning, inriktningen är att komma igång med utbildningar i början av 2019.
Vårdvalsrådet är positiva till erbjudandet om HLR-utbildning.

2 (5)

Datum 2018-08-21

Influensakampanjen 6 november 2018
Anna Lindberg
Jan Smedjegård har haft kontakt med företrädare för Apotek Hjärtat då de har
vaccinerat som ett projekt under våren på några apotek i landet. Apoteket hjärtat
ska utvärdera projektet och sedan ta ställning till om de kommer att vilja vaccinera
mot influensa och pneumokocker i höst. Vi inväntar återkoppling från Apoteket
Hjärtat. Om de är intresserade att vaccinera så blir det något som Vårdvalsenheten
får ta ställning till om det är genomförbart rent administrativt och kostnadsmässigt.
Den vårdcentral som vaccinerade flest av sina +65 åringar förra året, 67%, hade
drop in under perioden 7 november – 5 december. Den vårdcentral som vaccinerade
minst av sina +65 nådde bara upp till 35% och hade bara öppet två dagar för
vaccinering.
Vårdvalet ser gärna att fler vårdcentraler har drop in-öppet under en längre period
från kampangestarten.
Det var färre som vaccinerade sig 2017/2018 (knappt 51 %) jämförelse mot
2016/2017 (53%).
Affischer kommer mailas ut i form av PDF: er från Smittskyddsenheten i år.
Ett brev skickat som vanligt ut till alla +65 åringar med information om
vårdcentralernas tider för vaccination.

Vårdcentralernas hemsidor
Vårdvalsenheten kommer att se över samtliga vårdcentralers hemsidor (politiskt
uppdrag). Eventuella sakfel och/eller otydligheter behöver åtgärdas. Hemsidorna
ska följa PV-programmets avsnitt gällande Marknadsföring och information. Kontakt
tas vid behov med berörd verksamhetschef.

Ny instruktion, kontroll av avvikande
provsvar/mätvärde
Karin Torberger
Instruktionen skickades ut tillsammans med dagens agenda.
Vårdvalsrådet godkänner instruktion och säger ok till publicering man påpekade
dock vikten av att instruktionen förankras ute på vårdcentralerna samt på
klinikerna på VS. AT-studierektor ska informeras om instruktionen. Anders Ahlgren
anmäler in instruktionen som en punkt till kommande till Hälso- och
sjukvårdsgruppsmöte. Karin Torberger informerar AT-studierektorn.
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Övrigt
Randningsutbildning för ST-läkare i allmänmedicin
Det är svårt för ST-läkare att få placeringar på flera kliniker inom Västmanlands
sjukhus. Uppgjorda planeringar kan inte fullföljas.
Vi vill ha många ST-läkare men måste också säkra så de ST-läkare vi har får en god
utbildning.
Att pausa kontraktering av nya ST är inget önskvärt scenario. Viktigt att STstudierektorerna för en dialog med VS för att hitta en lösning. Mycket beror på dålig
bemanning på VS, många chefer som ”byts”.
ST-studierektorerna har fått signaler från VS att de upplever att det är dålig disciplin
bland ST-läkarna i allmänmedicin, mycket frånvaro. Studierektorerna ser över vad
det beror på om det stämmer.
Enligt Anna Nehrgårds utredning så ska/bör mer pengar gå till ST-läkare i
allmänmedicin, men då behöver också problemen med planering av
sidoutbildningar uppmärksammas även på nationell nivå.
Reka V – man bör se över strukturen på utbildningen. Det måste vara en bra
randning även inom primärvården. Randningstiden/innehållet måste kunna
individanpassas på ett bättre sätt. För mycket fokus på randningstiden. Går det att
effektivisera, korta ner randningarna?
Karin T – Socialstyrelsen kan i efterhand komma med invändningar att man har
randat för lite. Trots det finns det inga tydliga krav på längden på randningen enligt
Socialstyrelsen. Karin ska under hösten delta på ett möte med övriga
primärvårdschefer i Sverige och representanter från Socialstyrelsen där man
kommer diskutera gällande krav på ST-utbildningen i allmänmedicin.
Vid nya upphandlingar av privata specialistläkarmottagningar ställer vårdvalet nu
krav på att de ska ta emot ST-läkare i allmänmedicin.

Dermatoskop
Rune Kaalhus, ALK, kommer att lyfta med Hudklinikens ledning att tillfälligt
ompröva kravet på bild med remiss då det inte finns fungerande dermatoskop ute
på alla vårdcentraler.
Avtal ska skrivas med MTA som då ska kunna serva dermatoskopen.
Dermatoskopen servas idag i USA vilket kan ta upp till 3 månader.
Man planerar även att se till så att hudkliniken köper in några extra dermatoskop så
det finns att hyra om/när vårdcentralens dematoskop är på service.
Vårdcentraler som har behov av fler än ett, eller återanskaffning av, dermatoskop
får finansiera det själva.
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Intyg för intolerans till skolorna i Västerås
Endast vid professionellt ställd diagnos ska intyg skrivas. Vårdcentralerna ska ta
betalt för dessa intyg enligt taxa som anges i vårdavgiftsinstruktionerna.
Anne-Marie (Ami) Kangro Blomqvist börjar den 1 september som regional
elevhälsosamordnare på Vårdvalsenheten. Ami kommer få i uppdrag att ha kontakt
med kommunen i denna fråga.

Webb-besök digitala läkarbesök (Dr Kry, Min Doktor osv)
Vårdvalsenheten måste få ett uppdrag uppifrån (politiskt) för att kunna arbeta med
frågan om att eventuellt ändra kostnadsansvaret för dessa besök som nu ligger på
respektive vårdcentral. Vårdvalet kommer att redovisa konstadsutvecklingen för
dessa besök i delårsrapporten för tertial 2.

Utbetalningar
Reka V– utbetalningar kommer i klumpsummor, svårt att härleda utbetalningar.
Reka kontaktar Nisse för att reda ut vad som är problemet.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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