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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2018-03-20

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Kungshatt

TIDPUNKT

20 mars kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Margareta Ehnebom, Anna Lindberg, Ortwin Herterich, Eva
Hallqvist, Thomas Bernanker Lundaahl, Kjell Jansson, Réka Velle, Karin
Torberger, Maria Romlin, Ann Braneby, Birger Thorell, Peeter Vinnal

FG MINNESANTECKNINGAR – 20 FEBRUARI
Information gällande framtaget informationspaket från Hälsocenter har skickats ut
till primärvården via KCH.
EKONOMI 2018
SIP instruktion och checklista
Indikatorförteckningen ska uppdateras med information om SIP. Framtagen
checklista bifogas minnesanteckningarna.
Arbetssättet gällande SIP kommer i grunden inte förändras i och med införandet av
Link som är ett nytt verktyg att arbeta med.
Från och med 1 maj utgår ersättning för genomförda SIP. Om det blir ”SIP-pengar”
över vid årsskiftet så kommer dessa att fördelas till vårdcentralerna via kapiteringen.
Trygg och effektiv utskrivning - Vårdsamordnare
Det är obligatoriskt att primärvårdens utsedda vårdsamordnare deltar på den
inplanerade kick-offen samt att ledningspersoner också deltar från varje vårdcentral
på workshopen i april.
Diabetes
Diabetessamordnare Margaretha Bergåker har uppmärksammat att väldigt många
inom primärvården inte känner till att varje vårdcentral ska upprätta en resultatplan.
Vi återkommer på Vårdvalsrådet i april gällande detta. Information finns på
vårdgivarwebben, Primärvårdsprogrammet 2018
SPUR-INSPEKTION OCH NYA LÄKARUTBILDNINGEN
Ulrika Foldevi regionövergripande ST-studierektor och Margareta Reuterwall ATstudierektor
AT
Region Västmanland har skrivit avtal med Örebro och Uppsala vilket innebär att vi nu tar
emot läkarstudenter därifrån.
AT-samordnare Lena Axelsson går i pension inom kort och ersätts av Åsa Söderström.
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AT-rekryteringen klar och 19 personer har erbjudits AT-tjänst inom Region Västmanland.
AT -studierektor har gjort en översyn av arbetstidslagen då man uppmärksammat att
vissa AT-läkare arbetar för många/långa jourpass.
AT-studierektor önskar en omorganisation av AT-organisationen inom Region
Västmanland där varje klinik ska ha en studierektor som organisatoriskt är knuten till ATenheten. Idag kan en klinik ha 2–3 studierektorer vilket gör det administrativt
svårarbetat. För primärvården fungerar det väldigt bra med Pontus Klingmalm som ATstudierektor knuten till AT-enheten på 20 %.
En översyn av läkarutbildningen pågår. Utbildningen ska sträcka sig över 12 terminer
istället för 11 som idag. AT-tjänstgöringen försvinner och ersätts av BT (bastjänstgöring).
Efter 12 terminer får de sin legitimation och går sedan ut på BT. Oklart än hur
Socialstyrelsen kommer lägga upp BT:n. Det är också oklart om BT kommer bli en del av
ST-utbildningen eller som en fristående del. KULT kan omvandlas till BT beroende på hur
det kommer formuleras.
Vem gör ST i Västmanland och varför?
Ulrika gick igenom resultatet från den ST-enkät som man skickade ut hösten 2017, se
bifogad presentation.
2019 kommer det bli en SPUR-inspektion i Region Västmanland. Inspektionen kommer
genomföras av Lipus. Alla verksamheter måste planera in tid för SPUR-inspektion under
våren 2019. Även de vårdcentraler som inte har någon ST ska delta i inspektionen. STstudierektorerna Terese Ring och Kjell Jansson tillsammans med Anna Lindberg på
Vårdvalsenheten kommer göra en planering för primärvården. Studierektorerna
kommer delta på inspektionerna.
GYNEKOLOGISK CELLPROVSKONTROLL – NYTT VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXCANCERPREVENTION
Cecilia Ranhem, Åsa Jansson, Ylva-Li Lindahl, Lena Burström och Karin Rolfsdotter
Dahlberg
Region Västmanland kommer erbjuda cellprovtagning till kvinnor mellan 23–64 år (kan
bli max upp till 70 års ålder) i enlighet med det nya vårdprogrammet.
Konsekvenser av förändringen är bl a en ökning av antalet HPV tester men färre
cytologiska bedömningar. Nytt datasystem införs (ingen koppling till Cosmic).
Utbildning av barnmorskorna i det nya datasystemet samt att kunna bemöta en oro
från de kvinnor som är HPV-positiva men har normalt cellprov. Kvinnokliniken kommer
troligtvis få fler utredningar.
Införandet bedöms innebära ca 10 % provtagningsökning på vårdcentralerna. Viktigt
att man försöker förhindra en undanträngningseffekt.
Datasystemet består av en kallelsedel samt ett beslutsstöd vid avvikelser. Patologen
eller Kvinnokliniken kommer bli ägare av systemet.
Lena Burström och Karin Rolfsdotter Dahlberg arbetar med att säkerställa införandet
av IT-stödet.
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RUTINER KRING VFU OCH HANDLEDARUTBILDNINGAR
Helena Lagerlöf och Anna Björk studierektor VFU
Se bifogat PP-presentation samt information från MDH gällande handledarkurs.
Att handleda i primärvården är en obligatorisk del i Primärvårdsprogrammet varför
berörda yrkesgrupper erbjuds handledarutbildningar både via Lärcentrum men även via
MDH. Lite olika bakgrundskrav ställs på de olika utbildningarna.
Det är svårt att hitta praktikplatser i primärvården till barnmorskor, medicinska
sekreterare och fysioterapeuter.
All fördelning av praktikplatser ska gå via studierektor Anna.
FÖRDELNING AV SÄBO OCH KORTTIDSPLATSER
Vissa av hemsjukvårdsavtalets texter är inaktuella. Vårdvalsenheten har plockat viktiga
delar från avtalet och arbetat fram en instruktion.
Läkarmedverkan på korttidsplatser behöver säkras. Om inte frivilliga överenskommelser
kan ske kommer Vårdvalet gå in och göra en fördelning. Detta har tidigare varit
oreglerat och vi behöver få ordning på dessa samverkansformer.
De vårdcentraler som har definierade specifika avdelningar för korttidsplatser kommer
få en tilläggsersättning utöver den ersättning som går ut via kapiteringen. Detta för att
möjliggöra insatser utöver 6 min/plats och vecka.
Instruktionen ska vara klar till kommande Vårdvalsråd.
Behov av tidsåtgång på korttidsplatser ska ses över.
VERKSAMHETSDIALOG – AGENDA OCH BILAGOR
Genomgång av agendan. Vårdvalet kommer inte lägga så stor vikt gällande NPEresultaten pga den låga svarsfrekvensen. Punkten gällande digitaliseringen tas bort för
att ge vårdcentralerna större utrymme till egna diskussionsfrågor.
Tillgänglighetsfrågan är en viktig politisk fråga. Gunilla Corp är projektledare för
införandet av fördjupad primärvårdsuppföljning. Som komplement att följa läkarbesök
inom 7 dagar så ska vi bedöma och registrera medicinska måldatum. Bedömningen sker
redan idag men nytt är att registrera detta.
ÅTERKOPPLING GÄLLANDE FRÅGOR OM ERSÄTTNING, BEMANNING MM PÅ JOURMOTTAGNINGEN
Karin Torberger och Maria Tiston
Underlag med framtagna förslag skickades ut med dagens agenda. Två förslag har tagits
fram gällande schablonersättningen för arbete på Jourmottagningen.
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1. Ingen uppräkning. Samma ersättning (en schablon) utgår oavsett om det är en
specialist eller ST-läkare som arbetar.
2. Ersättning betalas utifrån vem som tjänstgör på Jourmottagningen dvs en lägre
ersättning utgår för ST-läkarna än för specialist.
Extrainkallade läkare
Förslaget är att Jourmottagningen och aktuell vårdcentral delar på kostnaderna för
extrainkallade läkare. Förhoppningsvis kommer detta inte ske så ofta i och med att en
distriktssköterska anställs till triageringen. Det är passansvarig sjuksköterska som i dialog
med läkare i linje 1 och linje 2 ansvarar för att kalla in en extra läkare vid behov.
PTJ tar med sig dessa förslag ”hem” till PTJ-gruppen och återkommer därefter med
återkoppling.
Annons gällande rekrytering av distriktssköterska till triageringen på Jourmottagningen
kommer ut inom kort.
NYA FÖRESKRIFTER GÄLLANDE ALLMÄNNA RÅD OM ORDINATION OCH HANTERING AV LÄKEMEDEL I
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Elma Tajic apotekare på Läkemedelsenheten
Se presentation bifogat presentation.
Önskemål att primärvården får delta i remissrunda inför beslut. Regionala direktiv som
arbetas fram ska skickas ut på remiss till primärvården innan de fastställs.
TELEFONI – LÄRDOMAR AV AVBROTTET 5–6 MARS
En reservväxel är installerad på Västmanlands sjukhus, Västerås. Detta för att säkerställa
att det ska gå att komma fram till vården även vid en ”störning”. Alla offentliga
vårdcentraler samt de 4 st privat vårdcentraler som är anslutna till Region Västmanlands
växel kommer få en reservtelefon installerat på mottagningen.
VÄLKOMSTBREV TILL PASSIVT LISTADE – RUTIN VID OKÄND ADRESS
Infobrev (nr 4/18) om hur dessa returer hanteras skickas ut inom kort.
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ÖVRIGT
Infoträffar för gravida från Kvinnokliniken
Infoträffar för gravida från Kvinnokliniken kommer upphöra till sommaren.
Fysioterapeuter och verksamhetschefer i primärvården har fått information om detta
samt erbjudande för fysioterapeuterna att delta vid en av vårens träffar för inspiration.
NKK- dokument
Istället för att dessa dokument skickas ut till verksamhetscheferna inom primärvården så
kommer de att publiceras på vårdgivarwebben istället.
Mödra-barnhälsovårdspsykologer
Maria Romlin informerade om att Mödra-barnhälsovårdspsykologerna har stort inflöde
av utvecklingsbedömningar vilket innebär att avtalad tid ej räcker till behovet utan att
extrainsatser krävs. Det är i princip alltid BVC-sköterskor som aviserar behovet av
psykolog.
Nekade utbildningar till Lärcentrum
Réka Velle informerade om att Läkargruppens BVC-sköterskor som anmält sig till en HLRutbildning på Lärcentrum först fick en bekräftelse till utbildningen men blev sedan
nekade att gå. Anders Ahlgren har återkopplat att Christina Hjulström varit i kontakt
med Rune Kaalhus.
Elevhälsosamordnare
Rekrytering pågår, verksamheten ska börja efter sommaren. Finansiering av tjänsten är
klar vad gäller regionens del. Fortfarande saknas definitivt besked från kommunerna.
Elevhälsosamordnaren kommer anställas på Vårdvalsenheten och arbeta nära BUhälsan, BHV-enheten och UM.
Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

