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MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Mälaren

TIDPUNKT

23 oktober mars kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Anna Lindberg, Ann Braneby, Nisse Limbäck, Eva Hallqvist, Ortwin
Herterich, Birger Thorell, Karin Torberger, Maria Romlin, Monica Burman, Huseyin
Almali, Margareta Ehnebom, Simin Videhult, Réka Velle, Peeter Vinnal

Politiska läget
Tillträdande styre är ett minoritetsstyre med Socialdemokraterna, Liberalerna och
Centern.
Helena Hagberg, Liberalerna, är ansvarig att kommunicera primärvårds- och
tandvårdsfrågor. Det kommer vara tre regionråd som ansvarar för sjukvårdsfrågor
gemensamt;
•
•
•

Helena Hagberg (Liberalerna), primärvård och tandvård
Kennet Österberg (Socialdemokraterna), sjukhusvård, hjälpmedel och
habilitering
Barbro Larsson (Centerpartiet), psykiatri och folkhälsa

Politikerna planerar att släppa ett 34 punktsprogram.
Hela det nya politiska styret har kallat till ett lunch- till lunchmöte nästa vecka som
Anders Ahlgren deltar på.

Primärvårdsprogrammet 2019
Primärvårdsprogrammet 2019 ska publiceras i november.

Hälsoinriktat arbete, handlingsplan inklusive tillkommande fackliga
synpunkter
RV1000, v5.0, 2017-03-09

Se bifogad presentation.
Ersättningen baseras på antal listade.
Flera vårdgivare framförde att de vill ha med psykisk ohälsa i handlingsplanen för
det hälsoinriktade arbetet. Det går bra så länge den psykiska ohälsan är kopplad till
någon av levnadsvanorna.

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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Bilagorna som skickades ut tillsammans med dagens agenda har reviderats något.

Distriktssköterskor, målribbor för bemanning
Mätpunkterna kommer vara ett exakt datum i april och i oktober.
Vårdvalsrådet var överens om att utbetalning ska ske efter varje mättillfälle. Detta
ska förtydligas i framtagen instruktion. 2 mnkr totalt varav 1 mnkr betalas ut efter
vårens mätning och 1 mnkr efter höstens mätning.
PTJ kan inte se att detta kommer stimulera till fler distriktssköterskor i
primärvården.

Diabetes, resultatplan
Samma upplägg som 2018, planen för 2019 är inte helt klar.

”Instruktion ärendehantering i e-tjänster” knyts till PV-programmet
Instruktionen kommer innehålla både ”skall-krav” men även vilka frivilliga etjänster som finns tillgängliga.

RGS-webb, beslutsstöd för säker telefonrådgivning, rekommendation
att använda på vårdcentralen, fri nyttighet för vårdcentralen
En text kring RGS-webb kommer skrivas in i programmet inför 2019. En förvaltning
av RGS-webb ska etableras inom e-tjänster.

Hjälpmedel
Texten nedan är inskrivet i programmet 2019:
”Patienter ska kunna återlämna hjälpmedel till den vårdcentral där patienten är
listad, även om hjälpmedlen inte har förskrivits där”
Detta är inget nytt utan har gällt sedan länge men ej funnits med i programmet.

Redaktionella ändringar
Indikatorbilagan kommer göras heltäckande och innehålla allt som ska rapporteras
in (inklusive diabetes och hälsoinriktat arbete). En första version av
indikatorbilagan kommer släppas i början av nästa vecka. En slutversion kommer
senare.

BU-hälsan, ny uppdragsbeskrivning
Verksamhetschef Sara Axelsson har skrivit en verksamhetsbeskrivning som lyfts in i
programmet. Troligtvis kommer man återgå till remiss istället för hänvisning från
vårdcentralen då det är lätt att hänvisningsblankett missas hos BU-hälsan.
Verksamhetschefen är den som bestämmer vem som har rätt att skriva remiss.
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Remisstvånget för BUP och Barnkliniken kvarstår. Ingången till BU-hälsan går via
vårdcentralerna.

Familjecentral och UM separata texter
En standardiserad mall för avtal om familjecentral är framtagen gemensamt av
Vårdvalsenheten och BHV-enheten.

Barnmorskemottagningar
Arbetsgruppen är utökad med Björn Svartsgård, överläkare på Kvinnokliniken, samt
Ingrid Edman vice ordförande i Vårdförbundet.
Arbetsgruppens sammansättning
Anders Ahlgren, Ylva-Li Lindahl, Marie Wandfeldt, Maria Romlin, Réka Velle, Björn
Svartsgård, Ingrid Edman
Uppdraget
Barnmorskemottagningar, sex arbetsområden.
Nuläges- och problembeskrivning
Arbetsgruppen arbetar med att ta fram ett beslutsunderlag. På senaste möte var
fokus på att förtydliga de problem som finns i dagens organisation.
Nytt förslag - driftsorganisation och ledningsstruktur
Två huvudalternativ finns, ett fristående resultatområde i PPHV eller en LOUupphandlad tjänst.
Nackdelar- och fördelar med den nya organisationen
Fördelarna är listade i 16 punkter, vad blir bättre för barnmorskorna? Vad blir
bättre för patienterna? Nackdelarna är en lista på 4–5 punkter och fokus har varit
att beskriva hur man ska kunna parera de nackdelar en ny organisation skulle kunna
innebära.
Synpunkter från vårdgivarna på Vårdvalsrådet;
•
•
•
•
•

Valfriheten i anställningsform för barnmorskor minskar.
Viktigt att samverkan med kommunen, socialtjänst och familjecentral
förtydligas i underlaget.
En önskan framfördes om att utrymme behöver ges i Vårdvalsrådet att
diskutera detta gemensamt, framför allt innan färdiga förslag lämnas vidare.
Det finns en oro att det nära arbetet med patienterna kommer förstöras.
Rekryteringsgången måste ses över. Kommer vi kunna anställa barnmorskor
direkt från utbildningen?
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Antal barnmorskemottagningar och lokalisation
Uppdelat i de olika länsdelarna med större barnmorskeenheter i varje länsdel. Ca 2–
3 st i Västerås, totalt ca 7–8 st mottagningar i länet istället för 27 st som idag.
Dimensionering barnmorskor
Vi räknar med att kunna höja bemanningen med statliga pengar. Detta gäller oavsett
organisation.
Gränsdragning läkare obstetriker/gynekolog och allmänläkare
Ekonomi mm
Övrigt
Uppdraget kommer från Hälso- och sjukvårdsdirektör Anne-Marie Svensson.
Bakgrunden är bl a att MHV-enheten under flera år signalerat om ett
bekymmersamt läge för barnmorskorna och de olika barnmorskemottagningarna i
länet. Dålig bemanning, ensamarbete osv.
RO Primärvård upplever att det varit dålig samverkan mellan MHV-enheten och
vårdcentralerna.
Alla kommer få ta del av rapporten när den är klar. Arbetsgruppen räknar med att
den ska vara klar till årsskiftet.
När rapporten är klar ska den testas först i Vårdvalsrådet och sedan även politiskt.
Om man får klartecken så är bedömningen att en förändring kan genomföras
tidigast hösten 2019.
Den utredning som Sirona gjorde våren 2018 finns att hämta ut från diariet.

Implementering av strukturerat arbetssätt
med psykisk ohälsa på BMM
Ylva-Li Lindahl, Helene Norén
Se presentation
Projektet avslutades i september och har pågått på åtta barnmorskemottagningar
under ett år. Det finns nu ett önskemål att implementera detta arbetssätt på alla
vårdcentraler.
Vårdgivarna är positiva till arbetssättet. Funderingar framfördes om arbetssättet är
kostnadseffektivt samt hur det ska finansieras då det kräver mer tid från
barnmorskorna.
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Vårdöverenskommelse dietister
primärvård/barnklinik
Vårdvalsrådet står bakom framtaget förslag.

Förstärkt vårdgaranti
Hur ska implementering på vårdcentralerna utformas?
Gunilla Corp
Se presentation.
Den nya lagen gäller enbart vårdgarantipatienter. Tillgängligheten ska mätas för alla
legitimerade yrkesgrupper.
Gunilla och Ann tar tacksamt emot återkoppling kring vilket stöd vårdgivarna
behöver i det förändringsarbete som kommer behöva genomföras. Workshop,
utbildning, information, instruktioner osv?
Inriktningen är att komma igång under andra halvan av 2019.
Ett förtydligande behöver tas fram kring vad medicinsk bedömning innebär, fysiskt
besök, telefonsamtal, digitalt besök.
Efter en genomförd granskning av septembermånad så kunde man se att 70% av
alla besök till våra vårdcentraler i Västmanland skedde inom 3 dagar.

KU-Rådet
Återkoppling från Västmanländska Kvalitetsdagen
Vinnare av 2018 års kvalitetspris var Norberg vårdcentral och Achima Care Sala
vårdcentral.
Kvalitetsdagen är bokad till den 10 oktober 2019

Samverkan vid utskrivning sluten vård
Malin Svakko
Se presentation
Starten för Cosmic-Link är den 22 november. Prator kommer fungera parallellt i en
vecka. I början av november kommer alla vårdcentraler få listor över vilka patienter
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som är aktuella och behöver flyttas över från Prator till Cosmic-Link. Malin kommer
sedan att åka runt till alla vårdcentraler och samla in dessa listor.

Bemanning kommande jul/nyår, vårdsamordnare och läkare,
avstämning läget
23/12, 25/12, 31/12 kommer primärvården vara bemannad så att patienter kan bli
utskrivna. Detta är ett krav från kommunerna och från sjukhuset.
Förslaget är att två utsedda vårdsamordnare ska vara i tjänst dessa datum mellan kl
8-14 och då täcka hela länet. Vårdsamordnarna kommer få en extra ersättning från
Vårdvalet för detta. Tanken är vårdsamordnaren arbetar från sin egen vårdcentral.
Var uppdraget kan genomföras kommer att tydliggöras.
Mobil familjeläkare kommer ta läkaransvaret.
Vårdgivarna – Är det säkert att sitta själv på en tom vårdcentral?
Vårdvalsrådet säger ok till framtaget förslag gällande två utsedda vårdsamordnare
och MFLE-ansvar.

Workshop sjukhus – allmänläkare
Två workshops har genomförts i veckan. En uppföljning kommer ske när det varit i
drift några månader. Stor uppslutning, många allmänläkare var där.

Stödresurser 1:a halvåret 2019

Allmänläkarkonsulter
Amanda Alm, ny samordnare för allmänläkarkonsulterna, presenterade sig. Amanda
arbetar som ST-läkare på Capio vårdcentral Västerås City.
Allmänläkarkonsulter saknas inom psykiatri, urologi och kirurgi.
Simin Videhult meddelade på mötet att hon har en allmänläkare som är intresserad
att bli ALK inom kirurgi. Simin kontaktar Amanda i frågan.
amanda.alm@capio.se
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RO-primärvård, Karin T, informerade om att ibland uppstår problem med patienter
som valt att få vård utomlands och som sedan kontaktar sin vårdcentral för att de
behöver bli sjukskrivna. Vi behöver reda ut var ansvaret ligger för en sådan
sjukskrivning. Hos primärvården eller specialistkliniken?
Vårdvalsrådet var överens om att ansvaret beror på vilken diagnos patienten har?
Exempelvis så ska med all sannolikhet en onkologipatienten sjukskrivas av
onkologen.

Förändringar bland ALK
 Jan Gräsberg har slutat som ALK inom psykiatri
 ST-läkare Monica Torres ny bitr ALK för hematologi – Vårdvalsrådet sa ok till det.
 Jonas Tilly har slutat som ALK reumatologi. Ny ALK för reumatologi föreslås
Concha Benet (specialist) och Björn Wennlöf (ST) bitr ALK – Vårdvalsrådet sa ok
till dessa förslag.

Övrigt
Nya mötesdatum för 2019
Fr o m januari 2019 så kommer Vårdvalsråden vara andra tisdagen i månaden.

Astma/KOL 7,5 hp + Demensutbildning
Information om dessa utbildningar bifogas minnesanteckningarna.
Vårdgivarna - Astma/KOL delkurs 1 – är det en löpande utbildning som finns
tillgänglig?

DSK – MDH
En distriktssköterskeutbildning med inriktning mot hemsjukvård kommer starta på
MDH. MDH har informerat att de kommer göra ytterligare ett års uppehåll med
distriktssköterskeprogrammet i nuvarande form.
Vårdvalsenheten ska se över om vi tillsammans med Sörmland kan samarbeta med
Falun och deras distansutbildning.

Kostnader för webb-besök
PTJ understryker sitt fortsatta missnöje med de ständigt ökade kostnaderna för
webb-besöken (dr Kry, Min doktor osv) som belastar vårdcentralerna, det är
ohållbart. Övriga vårdgivare på Vårdvalsrådet instämmer.
I den senaste tertialrapporten som Vårdvalsenheten lämnat in har man tydligt
beskrivit problemet. Kostnaderna har tredubblats och besöken har fyrdubblats
under året. Skrivelsen i tertialrapporten bifogas minnesanteckningarna. En
förhoppning är att SKL ska agera på nationell nivå i frågan.
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SIP
Servicehälsan, PTJ och Capio – kritik framfördes mot att ingen specifik ersättning
utgår för deltagande på SIP som andra kallar till.
Vårdvalsenheten - Lagen säger att primärvården måste delta. Ersättningen ligger i
kapiteringen. Ersättningen för egna initiativ till SIP är att betrakta som en
stimulansersättning
Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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