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PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

18 juni kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Margareta Ehnebom, Anna Lindberg, Ann Braneby, Simin Videhult,
Magnus Loman, Eva Hallqvist, Karin Torberger, Maria Romlin, Peeter Vinnal, Reka Velle

Fg minnesanteckningar – 7 maj
 ST läkare - Den ersättning som för närvarande utgår de första 14 dagarna
vid föräldraledighet, tjänstledighet eller annan frånvaro där arbetsgivaren inte
har betalansvar upphör från 2020-01-01.
 Rutiner för fakturering inom och mellan vårdgivare gällande otrohetsbesök görs
upp på respektive vårdcentral. Förändringen från automatisk debitering till
manuell debitering träder i kraft från 1 juli.

Redovisning - utfall av diabetesplan
Rebecka Husdal, diabetessamordnare
Se bifogad presentation.
De flesta vårdcentraler förbättrar eller bibehåller sina resultat. Nationellt ligger
Västmanland bra till. Att arbeta med handlingsplaner var en ny ansats inför 2019.
Frågan om hur vi ska fortsätta arbeta för att nå de nationella diabetesmålen ställdes
till vårdgivarna på Vårdvalsrådet. Ska vi fortsätta arbeta på samma sätt inför 2020?

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Vårdgivarna var överens om att fortsätta att arbeta med handlingsplanerna även
under 2020. Bra om man kan följa detta arbeta under flera år.
 RO-primärvård påpekade behovet av tydligare individuella vårdplaner i Cosmic.
Bättre att fokusera på individens behov och inte styras av fasta indikatorer.
Dokumentationen eller brist på dokumentation bedöms av ROprimärprimärvård vara en stor del av den presenterade statistiken på uppnådda
förbättringar.
 PTJ – bra om alla vårdcentraler deltar och tar sig an samtliga indikatorer.
 Vårdgivarna – Upprättande av diabetesplan bör göras obligatoriskt.

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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 Vårdgivarna – Önskvärt om Hälsocenter kan kraftsamla gällande rökavvänjning
då de har ett uppdrag att koordinera rökavvänjningen. Det vore bra att ta med
Hälsocenter vid en infoträff för diabetiker.

Försäkringsmedicinsk kommitté
Tuula Wallsten
Se bifogad presentation.
Tuula Wallsten är ordförande i Försäkringsmedicinsk kommitté. ST-läkare Hanna
Trillkott skulle egentligen ha tagit över uppdraget efter Tuula men nu blir det inte så
varför Tuula fortsätter som ordförande en bit in på hösten 2020.
Madeleine Åkerlind är ny processledare efter Lena Berglund som gått i pension.
Madeleine kommer arbeta med sjukskrivningsfrågor, EU-vård mm inom Region
Västmanland.
Det har funnits ett nationellt nätverk kring försäkringsmedicin som kommer att
ersättas av Kunskapsstyrningens nationella programområde.
Rehabmiljarden – fortfarande oklart om dessa pengar kommer 2020, eventuellt
kommer man fortsätta finansiera rehabkoordinatorerna med statliga medel, men
troligtvis kommer inga nya pengar nästa år.

Kontinuitet i vårdkedjan för barn och ungas
rätt till hälsa, utveckling och delaktighet
Maria Harder, universitetslektor MDH och Christina Lockely, överläkare BHV-enheten
Maria Harder har en 50 % projektanställning som vårdutvecklare på BHV-enheten
för att arbeta med projekt ”Kontinuitet i vårdkedjan för barn och ungas rätt till
hälsa, utveckling och delaktighet. Maria har sin ordinarie anställning på MDH,
akademin för hälsa, vård och välfärd.
Se bifogad presentation.
Projektet finansieras av Samhällskontraktet (MDH, Västerås stad, Eskilstuna
kommun, Region Västmanland, Region Sörmland).
Medskick från dagens möte att inkludera mödrahälsovårdspsykologerna som är den
yrkesgrupp som finns med i hela vårdkedjan.
Projektet kommer pågå fr o m nu och fram till 31 december. Man kommer
genomföra träffar med fokusgrupperna i höst och efter det påbörjas
rapportskrivning och publikation.
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Tanken är att söka ytterligare medel efter projektet för att arbeta vidare med att
utveckla strategier för samordnande evidensbaserade insatser i vårdkedjan utifrån
de utvecklingsområden som identifierats under kartläggning.

Primärvårdsprogrammet 2020
Pv-programmet 2020
Fackliga förhandlingar har genomförts efter senaste Vårdvalsrådet. Riskbedömning
inom samverkansgrupperna barnmorskeverksamheten har tillkommot. Annars är
det inga förändringar i programmet sedan det som presenterades på Vårdvalsrådet i
maj.
Vårdgivarna hade inga synpunkter på programmet.

Ortopedi, utfall patientflöde till Eskilstuna, beslutsunderlag
röntgenkostnader
Framtaget beslutsunderlag gällande röntgenkostnader bifogades dagens agenda. Det
är ohållbart att ortopeden i Region Västmanland står för stora röntgenkostnader
som ska tas av respektive vårdcentral, se samverkansdokumentet.
Om en patient blir röntgad i Västmanland får vårdcentralen stå för halva
röntgenkostnaden men om patienten blir röntgad utanför Västmanland kommer
vårdcentralen få stå för hela röntgenkostnaden. Denna förändring gäller fr om 1
januari 2020.
I samverkansdokumentet står även att varje vårdcentral ska i första hand remittera
till klinik inom regionen varför vi uppmanar vårdcentralarena att i första hand
remittera till ”vår” ortopedklinik.
Anders har varit i kontakt med Martin Andersson som har lovat att ta fram
ortopedens remissmall.

Prislistan 2020
Prislistan ska kompletteras med kvalificerad telefonkontakt för
vårdgarantipatienter med en besöksersättning på 110 kr.
30 mnkr är flyttade från kapiteringen till ersättning nyinskriven gravid.
Helena Hagberg bad Anders framföra till vårdgivarna att budgetprocessen ser
annorlunda ut i år. I vanliga fall läggs en detaljerad budget i juni. I år läggs bara
ramarna i juni. I november kommer en mer detaljerad budget. Detta beror framför
allt på den stora organisationsförändring som håller på att genomföras.
Vårdvalsrådet är enigt överens om att det är bekymmersamt att man ska satsa på
och utveckla den Nära vården samtidigt som det läggs ett sparbeting på 1 % på
primärvården.
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Vårdgivarna – Vilka uppdrag ska vi dra in på i och med besparingarna på
primärvården? Det finns en risk att primärvården kommer prioriterar ner det
förebyggande arbetet samt att det blir svårt att upprätthålla tillgängligheten.
PTJ – Då vi inte ser någon satsning på primärvården inom en nära framtid (3 års
perspektivet) finns det en överhängande risk att många tappar intresset och lämnar
primärvården.
Ett viktigt utvecklingsområde under planperioden är att konkretisera vad ”Nära
vård” innebär för primärvården.
På Centrum för hälso- och sjukvårds ledningsgrupp lämnades i veckan information
om kostnader för sjukhusen kommande år. Budget för nya akutsjukhuset ligger på
5,8 miljarder + 1 miljard för utrustning. Ca 300 miljoner för projektkostnader. Allt
utslaget över en period på ca 8 år
Capio - Kommer man lägga ner något av våra lokala sjukhus för att få ekonomin att
gå ihop?
5 mnkr kommer till, statliga medel, men dessa pengar ska gå till
barnmorskeverkeverksamheten.
Vårdvalsenheten hoppas på fler statsbidrag till primärvården vid höstens fortsatta
budgetarbete.

Utbrott i Sala
Utbrott av tinea capitis (svampinfektion i hårbotten) på en förskola i Sala.
Hudkliniken klarar inte av anstormningen och har efterfrågat hjälp av primärvården
i Sala.
Margareta Ehnebom har haft kontakt med Åke Tenerz gällande detta och man är
överens om att följa samverkansdokumentet. Hudkliniken kontaktar
vårdcentralerna i Sala för att få hjälp med provtagning. Hudkliniken står för
kostnaderna.
PTJ – Allt oftare hänvisar sjukhuskliniker till nationella riktlinjer istället för till våra
samverkansdokument.

Nya allmänläkarkonsulter
 Vuxen psykiatri – Hany Mowafy, Önsta-Gryta vc, Luis Gomollon, Viksäng-Irsta vc
samt biträdande ALK Andreas Mårdnäs, Viksäng-Irsta vc. Nu kan arbetet med
vuxenpsykiatrin startas upp och samverkansdokumentet ses över.
Utredning av vuxna med misstänkt utvecklingsstörning skickas till upphandlad
psykolog Anna-Carin Unnebäck. Hon har inte tillgång till Cosmic. Under senaste
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året har hon haft 13 st utredningar. Se instruktion ”Underlag för remiss till
psykolog för utredning utvecklingsstörning hos vuxna, dok.nr 33383”.
 Habilitering – Ortwin lämnar över uppdraget till Björn Kättström, Citypraktiken.
 Ögon – Jing Fang lämnar över uppdraget till Emilia Bandh, Capio City vc.
Fortfarande saknas allmänläkarkonsult inom urologi. Vårdvalsrådet säger ok till
samtliga nya allmänläkarkonsulter.

Demenskunskap för primärvården och
utbildning i Palliativ vård
Anne Sjöblom, äldrevårdsteamet, presenterade två aktuella utbildningar för
primärvården. Läkarna uppmanas särskilt att anmäla sig till dessa utbildningar.
Underlag skickades ut med agendan.
Anne ska även kontakta ST-studierektorerna för att se till så ST-läkarna får
information om utbildningarna.

Primärvårdskvalitet
Margareta presenterade nya indikatorer från KU rådet inför år 2020 som kommer
att följas upp av Vårdvalet. Se bifogad presentation. Det med röd text är nytt och det
som är svart har följts upp tidigare.
Tanken är att alla indikatorer i Primärvårdskvalitet ska användas som stöd för
förbättringsarbete ute på vårdcentralerna.
Indikatorn kontinuitet förändras att omfatta 21 olika kroniska sjukdomar. Tidigare
rapport gäller 2019 ut. Region Västmanland beställer den nya rapporten som
kommer gälla från och med årsskiftet. Kontinuitet omfattas av kvalitetspengar.
Eftersom indikatorn ändras måste den följas första året och kommer inte ha några
målribbor år 2020.

Influensavaccination i kommunerna
RO-primärvård arbetar för att kommunerna ska ta sitt ansvar gällande
influensavaccinationerna. Vårdvalsrådet var positiva till detta initiativ.
Även om det saknas distriktssköterskor så kan sjuksköterskor med reell kompetens
inom kommunen ordinera och ge influensavaccinationer. Ordination kan skötas av
MAS enligt RO Primärvård.
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Anders har tagit upp med nya socialchefen vikten av att Västerås börjar arbeta med
denna fråga med sina utförare redan nu.

Informationspunkter
 Tillfälligt listningsstopp på Odensvi vårdcentral mellan 1 juli–31 december 2019
samt på Läkargruppen mellan 1 september – 31 januari 2020.
Skälen för att få listningsstopp kan vara olika och godkänns utifrån inskickad
handlingsplan. Anledningen till Odensvis och Läkargruppens listningsstopp är
att 4 läkare flyttar fån Läkargruppen till Odensvi.
 Samverkansdokument BUP-Primärvården är publicerat. En remissmall kommer
inom kort från BUP.
 Kvalitetsdagen i höst är den 17 oktober. Sista dagen att skicka in underlag för att
ha möjlighet att vinna kvalitetspriset är den 31 augusti. Ansökningsblankett
finns på vårdgivarwebben.
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/primarvarden/

 Höstens vårdvalsråd, några datum ändrade, bilaga skickades ut med dagens
agenda.
 Påminnelse gällande utbildning i 15-metoden - arbetssätt för riskbruk alkohol
och behandling av alkoholproblem i primärvården. Heldag 29/8 och uppföljning
halvdag den 3/10. Anmälan sker på Kompetensplatsen.
 1 oktober 2019 byter ”Asyl & Integrationshälsan” namn till ”Råby vårdcentral
och Integrationshälsa” och övergår då till att bli en vårdcentral med fullt
uppdrag samt med integrationshälsa som tilläggsuppdrag. Verksamheten flyttar
från Oxbacken till Lövhaga. De kommer ha kvar sina filialer i Arboga och I
Fagersta.
 När det kommer patienter ifrån EU/EES behövs en kopia på det giltiga EUkortets fram- och baksida. Alternativt kopia på det provisoriska intyget om
innehav av EU-kort. Alla uppgifter måste framgå tydligt. Skicka även med
patientens fullständiga adress i hemlandet. Ifall patienten är ett barn behövs
vårdnadshavarens namn.
 SKL har beslutat att sänka ersättningar till nätläkarbolagen, 500 kr läkare, 425
kr beteendevetare och 275 kr sjuksköterska. Sörmland (där nästan alla avtal
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finns) har aviserat att man planerar att godkänna ändringen som då kommer
gälla från 1 oktober 2019.
PTJ kräver att nätläkarkostnaden tas centralt i regionen och inte från enskilda
mottagningar eller från Vårdvalets budget.
 Plentkliniken har gått i konkurs. Remisser kommer skickas åter till
remittenterna. Vårdvalsenheten arbetar för att kunna öppna en ÖNHmottagning i Fagersta samt att Kvinnoläkarna AB på sikt ska kunna ta emot fler
gynpatienter.

Övrigt
Servicehälsan undrar varför privata vårdgivare har en högre kostnad till
sterilcentralen än de offentliga. Simin uppmanas att skicka in sitt underlag till NilsErik Limbäck på Vårdvalsenheten.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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