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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-05-23

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

25 april kl 13:30-16:00

NÄRVARANDE

Anders, Margareta, Nisse, Helena, Gunilla, Anna, Birger Thorell, Jörgen Bäck,
Ortwin Herterich, Thomas Bernanker, Isayas Teclemariam, Simin Videhult, Eva
Hallqvist, Peeter Vinnal, Karin Torberger, Maria Romlin, Jonas Foldevi, Gunnar
Dahlberg, Monica Burman

FG MINNESANTECKNINGAR – WORKSHOP 25 APRIL
Inget att tillägga.
MEDICINSK FOTVÅRD – GUNILLA CORP
Viktigt att vårdcentralerna har aktuella listor på Medicinska fotterapeuter. På
webben ”Vårdgivare och samarbetspartners” finns alltid en uppdaterad lista.


22 st upphandlade fotvårdare i länet samtliga har grundläggande utbildning,
vidareutbildning i diabetes och minst ett års erfarenhet av yrket.



Målgrupp – folkbokförda eller listade på en vårdcentral i Västmanland.
Personer med riskfot.

Vårdvalet får en del samtal från fotterapeuter och från patienter som uppger att
de inte får någon remiss/underlag från vårdcentralen. Det förekommer också att
det kommer patienter till fotvårdare som har friska fötter d v s inget behov.
Dessa remisser skickas då tillbaka till respektive vårdcentral.
Terapeuterna önskar en bättre kontakt med vårdcentralerna.
INTEGRERAD REHABILITERING – LÄGESRAPPORTERING
Vårdvalet har fått positiv respons från vårdcentralerna efter genomförda
verksamhetdialogmöten gällande införandet av integrerade rehabilitering.
Den 2 juni kommer det vara ett möte för alla fysioterapeuter. Inför mötet kommer
Helena skicka ut en kort enkät. I enkäten ska fysioterapeuterna uppge vem/vilka
personer de vill ska ingå i en mindre arbetsgrupp som ska bildas.
Dimensionering 2018
1 gång per år kommer dimensioneringen (antal timmar/vårdcentral) ses över. En
översyn kommer göras nu i månadsskiftet maj/juni, senast sista juni får
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vårdcentralerna besked om ev förändringar och fr o m 1 januari 2018 kommer
förändringen att gälla. Det betyder att vårdcentralerna har 7 månader på sig att
anpassa sig till eventuella förändringar.
Det kommer krävas minst 10 timmar förändring/vårdcentral för att Vårdvalet ska
kräva en ökning (minskning) av antal timmar. En ny instruktion kring detta kommer
inom kort, antal timmar, underlag som vi kräver in, bemanning osv.
PTJ tycker att 10 timmar är för lite för att man ska kräva en förändring. Svårt att
rekrytera personal på så få timmar.
Info Fysisk aktivitet
Helena Lagerlöf har fått ett samordnaruppdrag för fysisk aktivitet. Det är ett
regionövergripande uppdrag gällande fysisk aktivitet och FaR.
För kännedom så kommer troligtvis två distriktssköterskestudenter ta kontakt med
vårdcentralcheferna kring ett magisterexamensarbete som de arbetar med och som
gäller hur distriktssköterskor arbetar med FaR.
EKU-INFORMERAR
Anna Letterstål, Jonas Lostelius, Margerata Reuterwall
Se bifogad PP-presentation
EKU har ett övergripande uppdrag gällande kunskapsstyrning och utbildning i
regionen.
Kunskapsstyrning - Standardiserade vårdförlopp, 28 diagnosområden är införda.
Nytt för Västmanland
4 st läkarstudenter från Uppsala, termin 11, inom primärvården i Västmanland
(Oxbacken, Citypraktiken, Läkargruppen och Hemdal). Vi har även fått förfrågningar
från Örebro universitet att ta emot läkarstudenter men där har man tillfälligt sagt nej
i avvaktan på utfallet från Uppsala.
Lokalbrist är ett hinder för många vårdcentraler för att ha möjlighet att ta emot
studenter. EKU bör ta upp lokalbristen med fastighet.
Anders Ahlgren arbetar med att få till studielön för distriktssköterskeutbildningen.
Bra om fler ”trycker på” frågan då det just nu står still, få sökande till utbildningen i
avvaktan på ev studielön och utbildningsplatserna på MDH står tomma med risk för
att utbildningen läggs ner.
PATIENTSÄKERHETSKULTURENKÄTEN – INDIKATOR
Alexandra Sundberg från Indikator presenterade enkäten och det förarbete som
behöver göras.
Se bifogad PP-presentation.
För första gången kommer de privata vårdgivare vara med på enkäten.
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Den 5 september skickar Indikator ut ett informationsmail till samtliga som ska svara.
Den 12 september startar undersökningen och den 3 oktober stängs undersökningen.
Den 24 oktober levereras resultaten.
Vårdcentralerna måste arbeta med sina deltagarlistor. En mall som ska fyllas i har
skickats ut via Margareta Ehnebom. Margareta tar emot alla deltagarlistor och
skickar vidare till Indikator.
Även underleverantörer ska delta i enkäten.
PRIMÄRVÅRDSPROGRAM 2018
Det blir inga nya pengar till primärvården 2018 i vårens Regionplan 2018-2020.
Eventuellt kan regeringens höstbudget innebära möjligheter till förstärkning inför
2018.
Skall-kravet på införandet av vårdsamordnarfunktionen gäller.
Ett beslut om en organisatorisk flytt av BU-hälsan har fattats på tjänstemannanivå.
UM – styrdokumentet kvarstår.
Rökavvänjning
Förslaget ligger kvar och Vårdvalsrådet är positiva till att primärvården ska bedriva
rökslutarstöd med diplomerade rökavvänjare.
Vaccinationskostnader
Med målsättningen att förenkla i ersättningsystemet och minska administrativt
merarbete läggs kostnaden för vaccinen in i vårdpengen från och med 2018.
ACG
Det nya kodsystemet ICD 10 kan förändra ACG något. En jämförelse hur ACG
påverkats av införandet av ICD 10 ska göras presenteras på Vårdvalsrådet i augusti
alternativt i september. Själva ”räknesnurran” kommer inte förändras. Det kommer
bli en annan gruppering.
Ungdomsmottagningar – Jörgen Bäck
Barnmorskorna på små enheter har signalerat till Jörgen Bäck att de känner sig
utanför. De saknar mail, missar utbildningar mm. Marina Gääw är samordnare för
alla UM och bör kontaktas i frågan.
LÄKEMEDELSENHETEN BUDGETAVSTÄMNING T O M APRIL 2017 – KARL JOHAN LINDNER
Se bifogad PP-presentation.
Prognosen ser ut att hamna på 266 mkr, ersättningen är fixerad på 275 mkr.
NOAK
12 % av den totala allmänläkemedelskostnaden. Fler över 65 år och som hämtar ut
NOAK. Det verkar som att vi har fler flimmerpatienter än vad vi trott.
Läkemedelsutvecklingskostanden ser bra ut så här långt, bättre än förra året.
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INFO FRÅN KU RÅDET
Se bifogat PP-presentation
Västmanländska kvalitetsdagen är bokad till den 12 oktober på Expectrum.
Inspirationsföreläsningar på förmiddagen:


Collaborativa Care Model – Mattias Damberg



Astma-KOL – Peter Odebäck

Presentation av kvalitetsarbeten på eftermiddagen
Utdelning av kvalitetspris
Café-modell
VÄLKOMSTBREV FÖR NYINFLYTTADE
Välkomstbrevet automatiseras för nyinflyttade. Vårdvalsrådet står bakom framtaget
förslag.
TILLFÄLLIGT STOPP FÖR KONTRAKTERING AV ST-LÄKARE
Budgetöverskridande riskeras under 2018 varför ett tillfälligt stopp för kontraktering
av ST-läkare införs dock undantag för vårdcentraler som inte har några ST-läkare.
Anders Ahlgren hade inför dagens möter lyft frågan med politikerna men inte fått
någon reaktion. Karin Torberger, tycker inte att detta är ett beslut som vårdgivarna
kan stå bakom. Beslutet går i helt fel linje med arbetet med att bli oberoende av
hyrpersonal. Idag finns det 68 st ST-läkare i ”systemet”. Vi skulle behöva upp till 8090 st.
2014 anställdes 8 st
2015 anställdes 22 st
2016 anställdes 12 st
2017 hittills i år har 9 st anställts
Stoppet innebär en signal om att mer resurser behövs för kontraktering av ST-läkare
INFO DELEGATIONSBESLUT, TILLFÄLLIGT LISTSTOPP – CITYPRAKTIKEN
En handlingsplan har inkommit från Citypraktiken. De behöver anpassa vårdcentralen
med lokaler osv för att kunna ta emot fler patienter. Ett liststopp införs mellan 1 juli 31 december.
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NYA ALLMÄNLÄKARKONSULTER
Reumatologen

Jonas Tilly

Onkologen

Mikael Björkman

BUP

Lena Heyman

Infektion

Eva Åström Hassel

5 st biträdande ALK utsedda, ytterligare 2 st är intresserade.
Ett möte med allmänläkarkonsulterna nästa vecka. Det saknas fortfarande ALK till
Kärlkirurgen och Nefrologen.
PROJEKT STÖD OCH BEHANDLING – DIGITAL PLATTFORM, ERIK TYRBERG INFORMERAR
Projektet startades via Sjuskrivningskommittén. Två pilotvårdcentraler; Viksäng-Irsta
och Önsta-Gryta. Projektet tar slut i månadsskiftet juni/juli. Önsta-Gryta kom igång
sent, mars 2017. Det var svårt att få in en privat vårdcentral i plattformen.
Projektgruppen har framfört önskemål om att projektet ska få fortsätta fram till
årsskiftet för att inte allt jobba ska vara förgäves. Styrgruppen står också bakom en
fortsättning. Per-Otto Olsson är projektägare. Ett breddinförande ingår i projektet.
FORTSÄTTNING SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN – ERIK TYRBERG
Riita Högberg, Hanna Trillkott, Erik Tyrberg har bildat en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen har tillgång till mailadressen, se nedan, dit kan vården och
försäkringskassan maila in problem och ”gnissel” som rör sjukskrivningsfrågor.
sjukskrivningsproblem@regionvastmanland.se
I höst kommer Riita och Hanna åka ut till de vårdcentraler som önskar och hjälpa till
med sjukskrivningsfrågor.
Utbildning
Arbetsgruppen planerar att bjuda in primärvården på ett frukostmöte under hösten
för att diskutera sjukskrivningsfrågor. Önskemål framfördes att göra det möjligt att
delta via Lync.
SÅRCENTRUM – ERIK TYRBERG
Sårcentrum startar 1 oktober. På onsdagar ska man ta hand om inflammatoriska sår
och bensår, primärvårdsfall. Hudläkare Margareta Modén (skriver journalen) och en
familjeläkare ska finnas på plats på onsdagar.
Ersättning utgår med 5 000 kr/läkare. Ett arbetspass kommer bestå av två timmars
mottagning och en timmes administration.
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ÖVRIGT
Patientnämndsärenden
Vitesbelopp vid bristande rapportering till patientnämnden är 3 kr/listad varje
månad.
R8.1
Extrainsatt styrgruppsmöte i måndags. Följande framkom på mötet:
1. Bristande handhavande p g a bristande deltagande i utbildning, dålig kunskap
i primärvården.
2. Segt och långsamt system. Från den 30 maj och en vecka framåt kommer en
teknisk ”hot fix” dvs en uppgradering. Cambio har lovat att det ska gå
snabbare efter detta.
3. Dåliga funktioner i R8.1 som inte går att ”utbilda bort”.
Projektet fortsätter och gör riktade insatser för att hjälpa primärvården. Två
workshops är inplanerade för att utbilda läkare i läkemedelsmodulen.
Peeter Vinnal - Farliga interaktionsvarningar kommer inte upp med automatik utan
man måste klicka upp varningen vilket gör att man lätt kan missa en viktig varning.
Interaktionsvarningen fungerar mycket sämre i R8.1 än den gjorde tidigare.
NÄSTA VÅRDVALSRÅD I JUNI


Demensteam BPSD, info om utredningsinstrument o skattningsskalor, och
resultat, Västerås stad



Vårdprogram Osteoporos



Vårdprogram Sårbehandling



Iatrogent beroende, Mattias Damberg



Prioritering sommaren 2017

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

