1 (5)
Datum

Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-10-24

MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Mälaren

TIDPUNKT

24 oktober kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Anna Lindberg, Margareta Ehnebom, Birger Thorell, Jörgen
Bäck, Isayas Teclemariam, Eva Hallqvist, Simin Videhult, Karin Torberger,
Monica Burman, Peeter Vinnal, Gunnar Dahlberg

FG MINNESANTECKNINGAR – 19 SEPTEMBER
Dietister – avtalen uppsagda
Mail i frågan har skickats ut från Eva Thors Adolfsson till de privata vårdgivarna. Det
är svårt för RO-primärvård att rekrytera och behålla dietister. Man håller på att se
över dietisternas arbetssätt och situation, och tar fram ett nytt koncept för
dietisterna. När detta är klart är målsättningen att även de privata vårdcentralerna
ska kunna köpa dietisttjänster från RO-primärvård igen.
Nya chefer inom primärvården
Eva Brunström, verksamhetschef, Norberg vårdcentral.
Jenny Einarsson, verksamhetschef, Sala Väsby vårdcentral fr o m 1 november.
PRIMÄRVÅRDSPROGRAMMET 2018
Ett omfattande redaktionellt arbete har gjorts. Programmet sätts ihop till ett enda
dokument vilket förhoppningsvis gör det mer översiktligt och lättare att söka i. Långa
beskrivningar är borttagna då de finns i framtagna instruktioner. Avstämning med
politiken sker. Målet är att Programmet som helhet, i någon reviderad form, ska vara
publicerat den 24 november.
Indikatorbilagan
Se bifogad PP-presentation. Ny KVÅ-kod vid rådgivande samtal.
Kontinuitetsindex
Förslag på två nivåer. Måribba 1 och målribba 2. Ligger man lågt ska man inte ha
någon ersättning, passerar man snittet ska ersättning utgå. Når man högre än snittet
ska en högre ersättning utgå.
Antibiotikamålet ska läggas in i bilagan så vi allt finns samlat på ett ställe.
Där målribbor saknas kommer det inte komma några.
Vårdvalsrådet ställde sig bakom utformningen av Indikatorbilagan för 2018.
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Diabetes
En resultatplan ska upprättas på varje vårdcentral, där man kan se att ett aktivt
arbete på vårdcentralen leder till förbättrat resultat.
Fr o m mitten av november kommer Margareta Bergåker ersätta Mirka
Poszepczynska som diabetessamordnare på 50 %. En mall gällande resultatplanen
kommer skickas ut. Uppdraget behöver diskuteras vidare gällande kommunens
ansvar.
Vårdvalsrådet ställde sig bakom utformningen av Diabetesplanen för 2018
Information - Trygg och effektiv utskrivning
Ett samlat ärende från tjänstemännen i Hälso- och sjukvårdsgruppen har arbetats
fram och som beskriver vilket ekonomiskt tillskott som önskas till vården för att
kunna uppfylla de nya lagkraven. Ett tillskott till psykiatrin, VS och till primärvården
begärs. Förhoppningsvis kommer ett besked i december.
Cosmic Link ska ersätta Prator. Införandet av Cosmic Link kommer under hösten
2018. Vi ska börja arbeta enligt lagen redan vid årsskiftet. Vårdsamordnare ska
rekryteras. Andan och intentionerna ska vara att vården lever upp till lagen från
1 januari 2018.
Läkaransvar i vårdens övergångar
Styrgruppen för Trygg och effektiv utskrivning önskar deltagare, primärvårdsläkare,
från KAK-regionen i arbetsgruppen. Frågan gäller läkarmedverkan/läkaransvar vid
vårdens övergångar i och med nya lagen om samverkan vid utskrivningar. 13
november är det första mötet inplanerat.
INFORMATION - RAPPORT VÄNTETIDER TILL FYSIOTERAPEUT
Politiskt uppdrag – framtagen rapport har skickats till politikerna idag. Enligt
rapporten kan man se att det går åt rätt håll. Bättre tillgänglighet nu än vad
Vårdvalsenheten uppfattade att det var under verksamhetsdialogen i våras.
INFORMATION – AUTOMATISERAT VÄLKOMSTBREV
Ny version framtagen. Vårdvalsrådet ställer sig bakom detta.
ERSÄTTNING LÄKEMEDEL 2018 - KARL-JOHAN LINDNER, CHEF LÄKEMEDELSENHETEN
Se bifogad PP-presentation
Prognos 2018 – förslag till RS




271 mnkr vid oförändrade volymer
Nuvarande kostnadsökning 2,6 %
Läkemedelsenheten prognosticerar för en kostnadsökning på 2 % för
allmänläkemedel.

3 (5)
Datum

2017-10-24



271 mnkr x 1,02= 276 mnkr för att ha lite marginal.
Prognosen kan förändras p g a volymförändringar och/eller förändrat
förskrivningsmönster. Detta innebär att en viss buffert bör finnas för
oförutsedda kostnadsökningar. Mot bakgrund är det rimligt att ersättningen
2018 till primärvården baseras på en årskostnad motsvarande 281 mnkr
vilket ger en viss marginal för oförutsedda volym- eller kostnadsökningar.

Förslag till Regionstyrelsen: Läkemedelsersättning till vårdcentralerna 2018 utgår
med 56,2 mnkr.
Vårdvalsrådet hade inget att erinra mot Karl-Johans beräkningar inför 2018.
Vacciner
Region Skåne har fått i uppdrag att upphandla barnvaccin. Det är ”stökigt” på
vaccinmarknaden. Mycket är restat osv. Ett globalt problem.
PROGRAM, DIGITALISERINGSSTÖD I PRIMÄRVÅRDEN
Workshop med vårdgivare genomfördes under förra veckan. Program
digitaliseringsstöd i primärvården är ett paraplyprogram till sex stycken projekt. Det
blev tydligt att det inte fungerar att lägga ut en öppen tidbok en villkorstext/formulärtjänst måste komma innan tidbokning kan nyttjas brett.
Behandling - lista behandlingsläget i Sverige
Se bifogad lista. Endast behandling av sömnproblem finns i Västmanland.
Behandling = färdiga program
Stöd = möjlighet att ta fram egna program
Tidplan E-visit
E-visit är Cambios benämning på digitala besök. Under Q2 2018 räknar vi med ett
breddinförande av E-visit i Region Västmanland. Uppsala är testpilot för E-vist.
Vi återkommer i ärendet vid nästa Vårdvalsråd.
RIKTLINJE FÖR ERSÄTTNINGAR TILL PATIENTER KOPPLAT TILL AV VÅRDENHETENS AVBOKADE BESÖK
Region Västmanland har fått i uppdrag från samverkansnämnden att ta fram ett
regelverk hur patienter som bokas av med kort varsel ska ersättas. Beslut kommer
fattas i samverkansnämnden inom kort. Grunden har varit inställda operationer. Nu
gäller det även inställda besök på en vårdcentral.
Detta är inte valbart. Ersättningen till patienten blir för förlorad inkomst. Ett intyg
från patientens arbetsgivare kommer krävas. Detta blir troligtvis mindre omfattande
inom primärvården. Hanteringen av detta kommer sannolikt hanteras av Region
Västmanlands Löneservice.
Eva Hallqvist önskar att politikerna kunde ta i frågan om sent återbud av patienterna.
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GENOMGÅNG AV RESULTATET FRÅN PATIENTSÄKERHETSKULTURMÄTNINGEN
Alexandra Sundberg, Indikator presenterade resultatet från mätningen.
SKL äger enkäten, Indikator använder den för att samla in data. Mätning sker var
tredje år. Resultatportalen är Indikators hemsida med resultat. Vårdcentralerna
kommer få ett unikt användarnamn och lösenord per enhet. Centrala
patientsäkerhetsteamet kommer tillsammans med Indikator bjuda in till en workshop
i början av 2018 i hur man kan arbeta med sitt resultat. Resultaten blir offentligt på
torsdag.
Frågor om enkäten skickas till: medarbetarskap@indikator.org
HANDLEDARUTBILDNING FÖR MINST TVÅ PROFESSIONER PER VÅRDCENTRAL MED FOKUS PÅ
INTERPROFESSIONELLT LÄRANDE
Hur ställer sig vårdgivarna till ett erbjudande om en handledarutbildning för minst
två professioner per vårdcentral, med fokus på interprofessionellt lärande,
skräddarsydd för medarbetare vid vårdcentral?
Vårdvalsrådet säger ja till detta.
Arbetsgruppen vill också skicka ut en enkät till medarbetare på vårdcentral med
frågor om deras behov och intresse av en sådan utbildning. Enkäten är anonym och
tar max 5 minuter att besvara. Kan enkäten skickas direkt till medarbetare inom de
yrken som berörs, d.v.s. sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, barnmorska och
distriktssköterska?
Vårdvalsrådet säger ja till direkta utskicks till medarbetare inom vårdcentralen.
HÄLSOSAMTAL – ÁCONTOUTBETALNINGEN
Ett förskott betalades ut på 40 % av den tänkta nivån i våras. Om vårdcentralerna
gjort mindre ska ersättning återbetalas till Vårdvalsenheten. Om vårdcentralerna
gjort mer så ska en ökad ersättning utgå. Nils-Erik Limbäck kommer justera detta vid
årsskiftet.
INFORMATION FRÅN KU-RÅDET
Pristagare i KU-rådets kvalitetspris gick till Läkargruppen för deras antibiotikaprojekt
och till Kolsva vårdcentral för deras patientsäkerhetsprojekt. Priset är på 25 000
kr/vårdcentral att använda för deltagande i SFAM:s kvalitetsdag.
Nästa års kvalitetsdag är den 11 oktober 2018. Fortlöpande ansökan för nya
kvalitetsarbeten. Årets kvalitetsarbeten kommer att följas upp och pris delas ut på
kvalitetsdagen 2018. Projekten ska ha mätbara resultat och relevans för
primärvården.
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Deltagare i KU-rådet är:
Marie Sundt, Sara Hård af Segerstad, Freya Brodersen, Eva Åström Hassel, Carina
Runnebring och Margareta Ehnebom.
ÖVRIGT
Ersättning för sjuksköterskeinsatser
Ersättning betalas ut enligt en schablon, listning, istället för att varje vårdcentral ska
fakturera. RO-primärvård har fört en ”skuggbudget” för att se om
schablonersättningen är på en bra nivå eller inte. Återkommer till ett Vårdvalsråd i
vår med ett resultat av ”kontrollen”.
BU-hälsan
Kort info idag, punkt på nästa vårdvalsråd, Karin Torberger. BU-hälsan flyttas från
BUP till primärvården fr o m årsskiftet. Remissvägar och kontaktvägar ses över i och
med den nya organisationen. En kommunikationsplan ska tas fram och spridas. Sara
Axelsson verksamhetschef BU-hälsan.
Hematologi – Simin
Simin Videhult upplever att det är en hög belastning av hematologpatienter på
Servicehälsan. Hematologen remitterar ut patienter till primärvården för utredning.
Margareta Ehnebom tar frågan vidare och kontaktar Maria Eckerrot och ALK Maria
Kättström.
VÅRDVALSRÅDET I NOVEMBER


Mats Hellstrand, Rebecca Jensen och Ann Braneby från KCH presenterar
statistik och informerar om hälsosamtalen 50-åringar.



Gemensamt dialogmöte med utvalda vårdcentraler gällande förskrivning av
olämpliga läkemedel till äldre. Margareta Ehnebom och Gunnar Dahlberg
ansvarar. Farmaceuterna och kommunsköterskorna ska engageras i frågan.
En utmaning för vårdcentralerna att arbeta med läkemedelsgenomgångar
sedan omfördelningen av SÄBO:n gjordes.



Programgruppen för Digitalisering i Primärvården



BU-hälsan

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

