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Datum 2019-08-20

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Kungshatt

TIDPUNKT

20 augusti 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Margareta Ehnebom, Ann Braneby, Magnus Loman, Reka Velle, Monica
Burman, Eva Hallqvist, Nils-Erik Limbäck, Helena Lagerlöf, Simin Videhult, Maria Romlin,
Anna Lindberg, Ortwin Herterich

Anders Ahlgren och Maria Romlin lämnade Vårdvalsrådet kl 16:00 för att delta på
ett informationsmöte gällande den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen som
presenterades av Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör.
De privata vårdgivarna kommer informeras den 4 september.

Fg minnesanteckningar – 18 juni
Som en följd SKL:s rekommendationer gällande sänkt ersättning till nätläkarbolagen
så kommer vi även sänka ersättningen för provtagning från 640 kr till 400 kr.
Sänkningen gäller fr o m 1 oktober.
Vårdgivarna upplever att besök till digital artrosskola (Joint Academy) har ökat.
Region Blekinge som är den region som har avtal med Joint Academy har infört ett
maxtak på 15 besök/patient. Vårdgivarna kommer bestrida dessa fakturor då de
menar att nätläkarna inte kan genomföra en triagering utan att träffa patienterna.
Helena Lagerlöf ser över hur överenskommelsen ser ut med Region Blekinge, svar
bifogas minnesanteckningarna.

Primärvårdsprogrammet 2020

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Primärvårdsprogrammet 2020 antogs av regionstyrelsen i juni. Vårdvalsenheten
kommer nu fortsätta arbetet för att slutföra programmet inför fastställande i
regionfullmäktige i november.

Utvärdering BU-hälsan
Utvärdering av BU-hälsan påbörjas i början av september och omfattar bl a själva
uppdraget samt remissflöden. Politiskt beslut att även Barnkliniken och
Habiliteringen ska involveras i utvärderingen.

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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Förstärkt vårdgaranti – Enkät från SKL
SKL har informerat om att de från och med september kommer publicera årets
siffror. De hänvisar till lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019.
SKL har lovat att leverera ett analysverktyg, QlickView, för att underlätta analysen
av den förstärkta vårdgarantin. De har dock inte fått igång verktyget än och det är
oklart när det kan levereras. En ny DUVA-rapport är dock på gång att tas fram.
SKL har skickat ut en enkät till ca 60 verksamhetschefer i hela Sverige, där man vill
få återkoppling på hur man ute i verksamheterna använt sig av/och analyserat
resultaten man fått via QlickVieW, något som ingen i vår region fått ta del av än. Eva
Hallqvist, Ortwin Herterich och Simin Videhult har fått enkäten.

Kapitering
Kapiteringen sänks år 2020 helt beroende av att 30 mnkr flyttats till ”inskrivning av
gravida”. Om man skulle lägga tillbaka dessa 30 mnkr i kapiteringen så kan man
dock se att kapiteringen ökat med ca 3 %.
Primärvården har även fått 4 mnkr ”nya pengar” som läggs till inskrivning av
gravida, vilka kommer fördelas via CNI-index och inte via kapiteringen.

Statliga bidrag - Nära vård
Stefan Löfven har lagt ett förslag om ekonomisk utjämning mellan kommunerna och
i ett sådant läge skulle Västmanland och Stockholm bli de stora förlorarna.
Tina Bergman, samordningsansvarig för barn- och ungdomstandvård på
Tandvårdsenheten och Margareta Ehnebom deltar i hälso- och sjukvårdsregionens
nätverk för Nära vård. Statsbidrag kommer fördelas för att stödja utvecklingen av
nära vård
Därtill finns fortsatt satsningar mot psykisk ohälsa och ungdomsmottagningarna:





Elevhälsan
KBT-behandling på nätet
BHV-satsning på Bäckby
Ungdomsmottagningarna

Uppföljning av manuell debitering av
otrohetsbesök
Marie Norgren, medicinsk sekreterare på Norbergs vc, har i uppdrag av
Vårdvalsenheten att besöka de vårdcentraler som vill för att på plats utbilda framför
allt kassapersonalen för att säkerställa så de registrerar rätt samt fakturerar för rätt
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saker. Hon har nu uppmärksammat att många åtgärder faktureras som
otrohetsbesök trots att det inte är akuta besök.
Läkarföreningen och Vårdförbundet är överens om att helt ta bort
otrohetsfaktureringen. Budskapet till vårdgivarna var att stämma av ”hemma” i sin
organisation och återkoppla senast på fredag den 23 augusti till Vårdvalsenheten
om man motsätter sig förslaget.
Notering efter mötet:
En vårdgivare, Achima Care AB, har motsatt sig att vi tar bort möjligheten att
fakturera för otrohetsbesök. Detta innebär att förändring sker enligt gällande
regelverk i programmet och träder i kraft 6 månader från dagens datum. vilket
”avrundat” blir fr o m 1 mars 2020 (till dess ges således möjlighet att fortsatt
fakturera. Exempellista över åtgärder som definieras som akuta respektive som kan
hänvisas till den vårdcentral där man är listad, kommer att tas fram. Syftet är att ge
vägledning under resterande sex månader).

Barnmorskemottagningarna
Kort summering av sommaren 2019 som i stort sett fungerat bra. Uppstart av
samverkan i samverkansgrupperna ska nu påbörjas. Framarbetad instruktion
”Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning, 34238” ska
implementeras och ska fungera som en checklista. Inom samverkansgrupperna
måste man säkerställa att rutinerna fungerar.
Avvikelsehanteringen ska förbättras.
Eva Hallqvist informerade om att det vid flera tillfällen hänt att barnmorskor (kan
vara 5-6 st) åker ut på rond och kan då få sitta över en timme och vänta på läkarna
som ska delta på ronden. Eva uppmanas att skriva avvikelser på detta. Övriga
vårdgivare uppmanades att stämma av med sina barnmorskor om de upplever
samma sak.

Förändring av barnmorskeuppdraget för några vårdcentraler
Achima avslutar sitt barnmorskeuppdrag i Sala och i Köping. Uppdraget kommer
istället tas över av Sala Väsby och Ullvi-Tuna. Det är inte helt klart när övertagandet
sker.
Diskussion pågår gällande verksamhetsövergång mellan regionen och Achima.

Kartläggning av vårdcentralernas lokaler
Kartläggning av vårdcentralernas lokaler kommer genomföras av regionens
fastighetsförvaltning. Brev med önskan om uppgifter och möjlighet till besök har
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skickats till samtliga privata verksamhetschefer. Brevet bifogades även dagens
agenda. Fastighetsförvaltningen är intresserad av att få en lägesbild över de privata
vårdcentralerna, se på ritningar, kvaliteten på lokalerna osv. Syftet att ha lite som
referensunderlag när man sedan kikar på de offentliga vårdcentralernas behov och
önskemål.
Svar på förfrågan skickas till Marianne Bergendahl och Stefan Rindetoft.

Smärtrehab och smärtvård
Mats Rothman verksamhetschef, läkare och leg psykoterapeut.
Se bifogad presentation.
Smärtrehab har ett nära samarbete med Uppsala. Patienter kan dock själva söka sig
till Uppsala för en utredning vilket blir väldigt kostsamt för regionen. En utredning
och rehabilitering i Uppsala kostar ca 400-550 tkr. En likvärdig utredning och
rehabilitering på vår egen Smärtrehab kostar ca 100 tkr. Det är operationskliniken i
Västerås som står för utomlänskostnaderna.
Smärtrehab har önskemål om remisskrav även för utredningar till Uppsala. Idag kan
patienterna själva söka till Uppsala för en utredning och då kan det vara svårt för
operationskliniken i Västerås att efter att patienten genomfört sin utredning i
Uppsala säga nej till remiss för fortsatt rehabilitering i Uppsala.
Ca 20 % av remisserna som skickas till Smärtrehab går i retur.
En utredning går bra att genomföra med tolk. Däremot går det inte att gå igenom en
rehabilitering om patienten inte behärskar svenska. Möjligtvis kan det fungera på
engelska. Det finns ingen rehabenhet i Sverige som kan ta emot patienter som inte
talar svenska. Att genomföra enbart en utredning kan dock vara värdefull för dessa
patienter.
Mats Rothman uppmanade vårdgivarna att be sina verksamhetschefer att svara på
Maria Brygg, Maria Kättström, Mats Rothmans brev gällande arbetet kring
beroendeframkallande läkemedel.

Vårdcentralens utbildningsuppdrag –
samordning EKU
Medicinska sekreterare – behov av fler VFU-platser
EKU har svårt att få återkoppling från vårdcentralerna gällande praktikplatser för
medicinska sekreterare och undrar därför om verksamhetscheferna vill att de
fortsatt ska ha det övergripande samordningsansvaret. Alternativet blir i annat fall
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att sekreterarna själva får leta praktikplatser och ringa runt till de olika
vårdcentralerna.
Vårdgivarna vill gärna att EKU fortsätter att ha samordningsuppdraget. Vårdgivarna
uppmanades att be sina verksamhetschefer att svara EKU på deras förfrågningar
även när man inte kan ta emot studenter.

Socionomer – önskemål studiebesök
Önskemål om någon vårdcentral som har socionomer anställda kan ta emot
socionomstudenter (ca 5 st/tillfälle) på studiebesök. De som kan/vill ta emot
socionomstudenter kontaktar Helena Lagerlöf
(helena.lagerlof@regionvastmanland.se).
Sedan 1 juli 2019 kan socionomer söka legitimation som hälso- och
sjukvårdskurator. För att få legitimation så krävs en viss arbetslivserfarenhet
alternativt en påbyggnadsutbildning.

Utvärdering Fysioterapi
Helena gick igenom och sammanfattade Sironas rapport gällande utvärdering av
omorganisation fysioterapi i primärvården.
Några fördelar som lyftes fram i rapporten:





Gemensamma journalsystemet
Meddelandefunktionen i journalsystemet
Ökad samverkan med övrig personal
Jämnare fördelning av fysioterapeuter över länet

Några nackdelar som lyftes fram i rapporten:
 Minskad valfrihet för patienterna
 Ökad administration och/eller möten
 Färre besök

Vad händer nu?
Inga stora förändringar kommer ske gällande fysioterapin inom den närmaste tiden.
Tidigast 2021 är det möjligt att man genomför vissa justeringar gällande
kvalitetsmått, detaljstyrningen gällande dimensioneringen osv.
Vårdgivarna hade lite delade uppfattningar om det var bra eller dåligt att släppa på
dimensioneringskravet och istället ha kvalitetsmått.
Duva har fått i uppdrag att ta fram en rapport som gör det möjligt för respektive
vårdcentral att se var sina listade patienter går på fysioterapi (privata) någonstans.
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Patientnämnden
Vårdvalet vill påtala att Patientnämnden har rätt att lämna ut telefonnummer till
verksamhetscheferna då de bedömer att det finns behov till det. De telefonnummer
som Vårdvalsenheten har och som Patientnämnden har tillgång till ska inte vara
några privata nummer.

Vaccinationskampanj (influensa) 2019/2020
Vaccinationskampanjen startar den 19 november. Redan nu behöver
Vårdvalsenheten få in vårdcentralernas vaccinationstider för att man ska hinna
trycka upp informationsmaterial.

Övrigt
Telefon – Kungsör
Problem med call-back systemet. Om en patient begär att bli uppringd en viss tid
och den tiden redan är bokad räknas det som missat samtal för vårdcentralen.
Frågan är hur det ens är möjligt för patienten att begära en tid som redan är bokad.
Ann tar med sig frågan och återkopplar på kommande Vårdvalsråd.

Ökade labb-kostnader
Vårdgivarna ser ökade kostnader för labb och vill inte att frågan glöms bort. Jonas
Cederberg ska bjudas in till ett kommande Vårdvalsråd.

Momsen
SKL i samverkan med ekonomidirektörsnätverket arbetar med momsfrågan.
Momskompensationen ser väldigt olika ut över landet. Nivån ligger ungefär på 4 % i
Västmanland.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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