Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
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Datum 2019-04-09

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsråd – Workshop

PLATS

Hotell Plaza

TIDPUNKT

9 april kl 12:00-17:00

NÄRVARANDE

Andes Ahlgren, Margareta Ehnebom, Nisse Limbäck, Anna Lindberg, Ann Braneby,
Helena Lagerlöf, Réka Velle, Eva Hallqvist, Ortwin Herterich, Kjell Jansson, Marie
Wandfelt, Monica Burman, Helene Norén, Karin Torberger, Peeter Vinnal, Björn
Svartsgård, Isayas Teclemariam, Maria Romlin, Simin Videhult, Ylva-Li Lindahl, Magnus
Loman

Förstärkt vårdgaranti
Rapporteringen till SKL pausas fram till juli då siffror från juni redovisas.

Samverkansdokument BUP
Samverkansdokumentet är ute på remiss, sista dag att inkomma med synpunkter är
den 12 april. På Vårdvalsrådet den 7 maj kan dokumentet förhoppningsvis
fastställas.

Ortopeden
Verksamhetschef på Ortopedkliniken, Martin Andersson deltar på Vårdvalsrådet i
maj. Då kommer vi bl a diskutera
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 Gränsdragningar mellan ortopedkliniken och primärvården
 Kriterier som Ortopedkliniken satt upp för att bedöma operationsindikationer
(BMI-krav).
 Läkare på vårdcentralen ska inte ta initiativ till att remittera en patient vidare
till annan klinik. Det är patienten själv som har möjlighet att välja ortopedklinik
på annan ort.

Utvärdering fysioterapi
Sirona har fått i uppdrag att göra en utvärdering av dagens organisation av
fysioterapi (varit igång i två år) som del i LOV-uppdraget, ur perspektiven,
befolkning/tillgänglighet, profession och ledning. Utvärderingen kommer ske via
intervjuer och faktauthämtning. Enkät har skickats ut till alla verksamhetschefer
gällande väntetider till fysioterapeuter.
Kontaktperson Anna Lindberg, anna.lindberg@regionvastmanland.se
Post
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Fem vårdcentraler (Oxbacken, Önsta-Gryta, Skinnskatteberg, Åbågen och Achima
Care Sala) kommer få frågan att delta på intervjuer av verksamhetschef,
fysioterapeut och ev annan person på vårdcentralen. Intervjuer ska ske under maj.

Helena Hagberg har ordet
Helena presenterade sig.

Frågestund
Idag kl 14:00 presenterar regiondirektören underlag från alla förvaltningar gällande
det sparbeting som ligger på regionen. På grund av det måste Helena lämna
workshopen tidigare än hon önskat. Senast i maj kommer besparingsförslaget kunna
presenteras och hanteras.
Nära vård – arbetet påbörjas nu, vi inväntar Anna Nehrgårds utredning. Politikerna
vill ha kvar alla fyra sjukhus i Region Västmanland. Det är viktigt att både
primärvården och kommunen är delaktiga i arbetet med ”Nära vård”.

Ekonomi
Fortsatt uppräkning enligt LPI samt fortsatt kompensation gällande
befolkningsökning. Intäktsminskning på ca 1 % är nuvarande tjänstemannaförslag
vilket blir föremål för fortsatt politisk beredning. Vårdvalet har fått signaler från SKL
att det kommer statsbidrag för riktade primärvårdssatsningar.
Helena är inbjuden till Vårdvalsrådet i maj för fortsatt diskussion.

Grupparbete och redovisning
Grupparbete genomfördes med utgångspunkt från förslag på beslutsunderlag
gällande förändringar i primärvårdsprogrammet 2020 samt under planperioden
2021–2022. Gruppernas uppgift var att lyfta fram för- och nackdelar, hot och
möjligheter i de olika områdena.
Grupperna återkopplade i storgrupp genom att redovisade sina punkter och
kommenterade beslutsunderlaget.
En kort sammanfattning gjordes efter att alla tre grupper redovisat. Vårdvalet tar nu
med sig inkomna synpunkter för fortsatt dialog med politikerna. Återkoppling sker
på kommande vårdvalsråd den 7 maj.
Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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