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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-02-21

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Mälaren

TIDPUNKT

21 februari kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Ingegerd Johansson-Molin, Anders Ahlgren, Helena Lagerlöf, Margareta
Ehnebom, Anna Lindberg, Eva Hallqvist, Peeter Vinnal, Monica Burman, Jörgen
Bäck, Ortwin Herterich, Thomas Bernanker, Margareta Ehnebom, Gunnar
Dahlberg, Birger Thorell, Simin Videhult, Karin Torberger

FG MINNESANTECKNINGAR 24 JANUARI
Normtal BHV
Tidigare använd algoritm behålls, dvs ingen förändring görs. Nyckeltalen baseras på
antal nyfödda samt hänsyn tagen till vårdtyngden.
AKTUELLT LÄGE – WEBBEN, LEDNINGSSYSTEM, SYNERGI
Ledningssystemet
Tyvärr kan inte ansvariga för ledningssystemet lösa problemet med att man måste
logga in i systemet. Till hösten kommer en ny version av Centuri vilket då kommer
göra det möjligt att slippa inloggning samt direktlänkning till dokument i systemet.
Vårdgivarna bedömer det acceptabelt att logga in under denna tid. Sökfunktioner i
Ledningssystem fungerar godtagbart.
Synergi
Nu är det dags att öppna avvikelsehanteringssystemet för de privata vårdgivarna.
Synergiansvarig vill därför få in svar på vilka vårdcentraler som vill ha del av hela
avvikelsehanteringen och vem som är firmatecknare för respektive vårdgivare. I
kontakten med Region Västmanland blir vid avvikelserapportering i Synergi
obligatoriskt.
MHV-teamet har skapat en egen samarbetsyta där endast inbjudna barnmorskor kan
ta del av informationen som finns där. Vårdgivarna upplever att det är mycket av
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MHV-informationen som även andra yrkesgrupper än barnmorskorna behöver ta del
av. Anders återkopplar detta önskemål till Ylva-Li Lindahl, samordnande barnmorska.
JEANETTE KÄLLSTAD – INTEGRATIONSSTRATEG I REGION VÄSTMANLAND
Se bifogad PP-presentation
Ny funktion och verksamhet – integration
Integrationsstrateg är en ny tjänst/funktion i Regionen. Integrationsstrategen ska
arbeta regionsövergripande med integrationsfrågor. Jeanette har arbetat med
integrationsfrågor på regional nivå sedan 2012, först på Länsstyrelsen och sedan på
VKL.
Birgitta Hallqvist, tidigare på Asyl- och integrationshälsan, arbetar som samordnare
för verksamheten för statsbidrag. Birgitta arbetar framförallt med ekonomiska frågor.
Hållbar utveckling – en ny organisation inom Region Västmanland där integration
kommer ingå.
Exempel på pågående arbete:


Genomgång av befintliga dokument i ledningssystemet.



Utbildningar.



Projekt - samtliga vårdcentraler i Köping kommer vara med och arbeta för att
förbättra samverkan mellan vården, arbetsförmedlingen och kommunen.



Digitala plattformar.



Tolkanvändningen.

UM, AIH samt HVB-hem i länet har signalerat en oro kring hur man ska ta hand om
barn från bl a Afghanistan som mår psykiskt dåligt. Ett underlag håller på att tas fram
för att säkra vårdkedjan och fånga upp dessa barn. I underlaget ska det framgå hur,
var och när man kan vända sig om man känner oro kring ett sådant barn.
Ensamkommande barn är prioriterade, ändå är det just nu över 1 års väntan på
beslut för dessa barn. Inom 6 månader borde dock ledtiderna vara förkortade i
asylprocessen.
Många tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader löper ut i sommar, man arbetar för
att kunna förlänga dessa tillfälliga uppehållstillstånd så dessa individer inte hamnar
”mellan stolarna”. De kommer att kvarstå med TUT i väntan på förlängningen av sitt
uppehållstillstånd även om inte alla formalia är klara.
INTEGRERAD REHAB
Se PP-presentation
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Utomlänsbesök
Fysioterapi är en del av primärvårdsuppdraget vilket innebär att samma ekonomiska
reglering gäller för utomlänsbesök som för övriga yrkeskategorier.
Bassäng
Det finns inget krav på bassäng i primärvårdsuppdraget. Köping, Fagersta, Norberg,
Skinnskatteberg har tillgång till bassäng. Troligtvis fungerar även detta i Sala. Enligt
Maria Romlin finns det inget totalförbud att nyttja bassäng för de offentliga
vårdcentralerna.
Anmärkning: Vi har senare fått uppgifter om att de offentliga vårdcentralerna i
nuläget inte tillhandahåller bassängträning.
Möte fysioterapeuter
Helena kommer kalla samtliga fysioterapeuter till ett gemensamt möte. Förslag på
mötesdatum är den 2 juni kl 14-16. Syftet är bl a att etablera en mindre
samverkansgrupp.
LÄKEMEDEL
NOAK och Waran
Läkemedelsenheten (LM) följer kostnaderna för Waran och NOAK och återkommer
på Vårdvalsråd i maj. Man ser en ökning av kostnaden i primärvården p g a NOAK.
Ortwin påpekar att det är stora kostnadsskillnader om man räknar per recept än per
diagnos som LM gör. Ortwin kontaktar LM i frågan.
DOS-patienter, olämpliga läkemedel, och sömnläkemedel – Gunnar Dahlberg
Se PP-presentation
Dessa förskrivningar kommer följas ytterligare ett år då vi vill se om det kommer ske
förändringar kring förskrivningen när många SÄBO i Västerås får en ny ansvarig
vårdcentral knuten till sig.
SÅRCENTRUM
Max 1 mkr av ”primärvårdspengarna” kommer satsats på införandet av ett
Sårcentrum. Ett Sårcentrum kommer att gynna även primärvården, bl a via möjlighet
till konsultation och rådgivning. Beslutsunderlaget är detaljerat vad gäller exv schema
för deltagande kliniker och primärvårdsföreträdare. Lokalisationen kommer vara på
jourmottagningen som är ledig på förmiddagar.
ALK Anna Halama-Fojt, samt randande ST-läkare kommer delta i detta arbete. Alla
remisser kommer gå till Kärlkirurgen d v s en väg in. 1 oktober är startdatum. Det
pågår fortfarande en förankring på VS.
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SAMVERKAN VID UTSKRIVNING VID UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MALIN PETTERSSON OCH EVA THORS ADOLFSSON
Se bifogat PP-presentation
Lagen är ”klubbad” den ska bara undertecknas. Lagen träder i kraft 1 januari 2018.
Redan vid inskrivningsmeddelandet ska man börja planera utskrivningen.
Strategigrupp – representanter från Regionens ledning.
Professionsgrupp – Ptj har en representant i gruppen, många andra vårdgivare saknar
representanter. Fler representanter till professionsgruppen önskas.
En handlings- och utbildningsplan håller på att tas fram. Enligt lagen måste den fasta
vårdkontakten vara från den öppna vården d v s primärvården.
Eva har tagit fram ett material som sammanfattar lagförslaget på fem sidor. Den
”öppna vården” vilket framför allt är synonymt med primärvården (och
psykiatrimottagningar) kommer att ha en mer aktiv roll i processen, jämfört med
idag. Bifogas minnesanteckningarna.
Önskemål att få med representanter från både slutenvården och kommunen till
workshopen i april.
FUNKTION FÖR KOORDINATOR PÅ VÅRDCENTRALEN, FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN OCH
TEAMSAMVERKAN - LENA BERGLUND, BIRGITTA BORG OCH HELENA LAGERLÖF
Se bifogad PP-presentation
Regeringen vill etablera en ny funktion i primärvården, Rehabkoordinatorer.
Utvärdering där detta redan är infört finns från Stockholm och Umeå.
Lena och Birgitta kommer åka ut till samtliga vårdcentraler för att informera på plats.
Karin Torberger och Ortwin Herterich upplever att det är väldigt svårt att få kontakt
med Försäkringskassan. Lena och Birgitta tar med sig detta till Försäkringskassan.
När 2017 är slut bör alla vårdcentraler ha utsedd rehabkoordinator.
Ersättning för införandet av rehabkoordinator kommer utgå.
SAMMANHÅLLEN PRIMÄRVÅRD – PROVTAGNING ÅT ANNAN KLINIK
Inom ramen för sammanhållen primärvård och för att inte skapa oönskade effekter
av automatiserad otrohetsdebitering, så gäller som huvudregel att provtagning och
även andra insatser åt annan klinik sker på den vårdcentral där man är listad.
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NATIONELLA PATIENTENKÄTER – HÖSTEN 2017, SEPARAT FÖR PARAMEDICINSK PERSONAL
Utvecklingsarbete från SKL att även inkludera den paramedicinska personalen i den
nationella patientenkäten.
Då det rör sig om väldigt små volymer på vårdcentralerna blir det väldigt personliga
svar. Därför väljer Vårdvalsrådet att stå över denna enkät för den paramedicinska
personalen.

RAPPORTERING FRÅN ANALYSGRUPPEN – MARGARETA EHNEBOM
Se bifogad PP-presentation


Nationellt kunskapscenter



Nationellt uppdrag smärta SKL



GAP-analys MS/Parkinson – specialister i neurologi saknas, varför
gaffelmottagningar har utvecklats. Rehabiliteringsteam behöver
resursförstärkas.

12 oktober Kvalitetsdagen i Expectrums lokaler i centrala Västerås (Skrapan).
LISTNINGSSTOPP 6 MÅNADER
En ansökan om listningsstopp har inkommit och beviljats gällande Prima vårdcentral.
Listningsstoppet är beviljat mellan 1 mars - 1 september.
Ansökan har beviljats utifrån den situation som Prima befinner sig i och utifrån den
handlingsplan de har tagit fram för att hantera situationen.


De har det högsta sjukskrivningstalen av alla vårdcentraler.



De har haft näst högsta pålistningen under den senaste 5 årsperioden.



De är trångbodda och har en idé för hur de ska göra om sina lokaler.

Anders har informerat politikerna.
Primas handlingsplan samt beslutsunderlag kommer bli offentlig.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

