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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten
MÖTESRUBRIK

Vårdvalsrådet

PLATS

Mälaren

TIDPUNKT

12 december kl 14:00-17:00

2017-12-12

Anders Ahlgren, Helena Lagerlöf, Anna Lindberg, Nils-Erik Limbäck, Margareta
Ehnebom, Lars Thyman, Erik Tyrberg, Eva Hallqvist, Jörgen Bäck, Ortwin
Herterich, Thomas Bernanker Lundaahl, Gunnar Dahlberg, Birger Thorell, Karin
Torberger, Peeter Vinnal, Réka Velle, Simin Videhult

Réka Velle välkomnades till vårdvalsrådet. Réka ersätter Jonas Foldevi i vårdvalsrådet
som representant för praktikertjänst.
FG MINNESANTECKNINGAR – 21 NOVEMBER
Sömnapéutredningar
Elisabeth Sandberg ALK lungmedicin, har tidigare skickat ut information om utredning
sömnapnéer till primärvården. Region Västmanlands egna Labb, röntgen, och klinfys
är de resurser som ska användas i första hand. Lungkliniken har flaggat för att det
brister i utredningar som gjorts utanför länet. Undersökningarna behöver göras i
samråd med klinfys i Västmanland. Information skickas ut på nytt till primärvården.
Kommentar:
Samtliga vårdgivare kan se aktuella väntetider till Fysiologkliniken i ledningssystemet.
Fysologkliniken uppdaterar väntetidslistan varje månad. ”Väntetider till
Fysiologkliniken dok.nr 35449”.
https://ledningssystemet.ltv.se
REKRYTERINGAR TILL VÅRDVALSENHETEN


Verksamhetsutvecklare - intervjuer under nästa vecka. Inriktning mot en
distriktssköterska.



ST studierektor - Kjell Jansson börjar 1 februari då Erik Tyrberg slutar.
Förhandling pågår med Terese Ring som förhoppningsvis kommer dela
tjänsten med Kjell.



Ny diabetessamordnare efter Mirka är Margaretha Bergåker.

BU-HÄLSAN – KARIN TORBERGER
Se bifogad PP-presentation samt flödesbeskrivning, kriterielista och
hänvisningsblankett.
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BU-hälsan flyttar organisatoriskt från BUP till RO-primärvård den 1 januari 2018.
Samverkansdokument saknas mellan primärvård och BUP. Ett arbete för att ta fram
ett samverkansdokument startar upp i januari av ALK Lena Heyman och Margit
Farkas.
BU-hälsan blir en egen enhet med en egen verksamhetschef, Sara Axelsson.
Medicinsk ledningsansvarig ska utses men det är inte klart än. BU-hälsan har ett
länsuppdrag för patienter i åldern 5-18 år. Verksamhet ska finnas på plats i Västerås,
Köping, Fagersta och Sala. Det kommer inte vara remisskrav till BU-hälsan från
vårdcentralerna däremot kommer remisstvånget kvarstå från elevhälsovården.
Ett visst ekonomiskt tillskott ska utgå till vårdcentralerna för det förändrade ansvaret
vad gäller läkarinsatser.
Karin återkommer med information om BU-hälsan på ett Vårdvalsråd under 2018.
TILLFÄLLIGT BEGRÄNSAD KAPACITET ATT GENOMFÖRA KUB-TESTER
Från och med 1 januari till och med 31 augusti 2018 kommer specialistmödravården i
Region Västmanland inte kunna erbjuda KUB-tester på grund av brist på utbildade
ultraljudsbarnmorskor. Några mottagningar i Stockholm är informerade.
Förhoppningsvis kan även Örebro och Uppsala erbjuda Västmanländska kvinnor KUBtest.
Kommentar: Vårdvalsinformationsbrev nr 21/17 gällande KUB-tester skickades ut
2017-12-18
NYA RIKTLINJER KRING TYROIDEA – ÅSA JANSSON
Se PP-presentation.
Ny nationell riktlinje av tyroideasjukdom i samband med graviditet är framtagen.
Det är två stora förändringar i förslaget:
1. Alla gravida ska provtas i tidig graviditet med tyreoideautredning (TSH, fT4),
jämfört med tidigare enbart riskgrupper (uppskattningsvis ca 20-25%).
2. Det blir ett nytt gränsvärde för TSH som gör att färre kommer falla ut som sjuka,
dvs färre kommer behöva behandlas.
Vårdprogram är reviderat och kommer inom kort skickas ut på remiss.
INFORMATION – ERIK TYRBERG
Rapportering från Sjukskrivningsgruppen
30 st olika ärenden har kommit in till gruppen, mest ärenden från Försäkringskassan.
Gruppen har varit ute hos två vårdcentraler och ska besöka ytterligare en. Gruppen
kommer skicka ut ytterligare ett erbjudande om att de gärna åker ut och har mindre
frukostmöten på vårdcentralerna. Gruppen består av Hanna Trillkott ST-läkare i
allmänmedicin, Riitta Högberg Försäkringskassan och Erik Tyrberg.
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Allmänläkarkonsultläget
Mycket god bemanning av ALK. Nästan alla områden är nu bemannade.
Nya ALK och bitr ALK
Kärlkirurgi – Kjell Jansson
Sårvård – Kjell Jansson
Urologen - Niroda Ali, Hemdal (efter Birger T)
Kardiologen - Hanna Cederberg, Prima (efter Gunnar D)
BUP - ST Sara Lodén (LäkarGruppen) bitr ALK
Ortopeden - ST Alexander Selin (Prima) som bitr ALK
Familjeläkardagarna i november
138 st primärvårdsläkare deltog, 79 st specialister, 53 st ST-läkare 4 st andra.
12/4 och 25/4 är nästa inplanerade Familjeläkardagar. Alla primärvårdsläkare bjuds
in. Aktuella ämnen för dagarna är diabetes, palliativ vård, infektion och ytterligare ett
block som inte är helt fastställt än.
UTVÄRDERING AV JOURMOTTAGNINGENS VERKSAMHET
Utvärderingen av Jourmottagningen kommer enligt politiskt beslut att hanteras som ett
anmälningsärende till Regionstyrelsen den 20 december. Inga politiska ställningstagande
till innehållet görs således just nu. Inga förslag läggs till rapporten, den läggs till
handlingarna. Anders Ahlgren och Maria Frisk Tiston kommer delta på Regionstyrelsen
den 20 december.
Behov av att långsiktigt lösa de problem man ser i rapporten ska lyftas i Vårdvalets
verksamhetsplan gällande behov att permanenta bemanning av distriktssköterska i
triageringen. Läkarföreningen har kallat sina medlemmar till ett möte i januari gällande
Jourmottagningen. Anders, Karin, Pernilla, Maria och Jan kommer delta på det mötet.
Tid för en längre diskussion kring rapporten ska avsättas på Vårdvalsrådet i januari då
även Jan Gräsberg och Maria Frisk Tiston deltar.
Ersättning för extrainkallade läkare, diskuteras vidare på Vårdvalsrådet i januari.
PRIMÄRVÅRDSPROGRAMMET 2018


Hälsoundersökning av västmanländska 18-20 åringar som ska LVU-placeras
behöver göras i primärvården på den vårdcentral de är listade. Ska ske inför
placeringen. Kostnadsfritt för kommun som tar emot.



Språkkrav på personal - Vårdcentralens hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna
tala, förstå och skriva god svenska motsvarande C1-nivå på Europarådets
språkskala. Gäller anställda och/eller underleverantörer.



Ännu inga besked från politikerna om nya pengar till primärvården inför 2018.



Prislistan kommer upp som ett särskilt ärende på Regionstyrelsen nästa vecka.
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PATIENTAVGIFTER, KOMMUNIKATIONSPLAN
Nya patientavgifter fr o m 1 januari 2018. På vårdgivarwebben hittar ni information
samt ”frågor och svar” gällande de nya avgifterna. Viktigt med informationsspridning så
alla medarbetare vet vad som gäller.
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/vardavgifter/
INTRODUKTINOSPROGRAM – VÅRDVALSENHETEN
Vårdvalsenheten kommer att erbjuda ett sk ”introduktionsprogram” en eftermiddag
1-2 gånger/år för nya verksamhetschefer och andra nyckelpersoner (exempelvis
medicinska rådgivare) på vårdcentralerna i länet. Ämnet är Vårdvalssystemet och
Vårdvalsenhetens uppdrag/roll.
Vårdvalsrådet är positiva till initiativet.
ERBJUDANDE OM BESÖK PÅ VÅRDCENTRAL FRÅN LÄKARE PÅ EPM
EPM erbjuder att åka ut till vårdcentraler för att informera vårdcentralens
rehabkoordinator/er gällande bl a remissfrågor. EPM får många remisser med fel
kategori patienter, även remisser som kommer sent dvs patienter som borde kommit
tidigare.
De offentliga vårdcentralerna är intresserade av erbjudandet. Praktikertjänst tar med
frågan ”hem” och återkommer. Kungsörs vårdcentral har nyss fått information från
EPM och tackar därför nej till erbjudandet.
LÄGET PÅ SMÄRTMOTTAGNINGEN
Begränsade läkarresurser på Smärtmottagningen under januari till augusti 2018.
Detta kan innebära längre väntetider. Det finns en risk att en del remisser skickas till
EPM då Smärtmottagningen har begränsad tillgänglighet.
SAMVERKAN VID UTSKRIVNING FRÅN SLUTENVÅRD – EVA THORS ADOLFSSON OCH MALIN SVAKKO
Se PP-presentation.
32 000 personer skrivs ut varje år i Västmanland. Nya lagen berör ca 3 000
patienter/år, ca 4 patienter/vecka för en normalstor vårdcentral. 75 % av dessa
patienter är över 75 år.




Vårdsamordnare är ett nytt uppdrag
Utskrivningsriktlinjer är framtagna
Rutiner för säker läkemedelsordination inom slutenvården kommer med i
basläkemedelslistan i januari
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HÄLSOSAMTAL 50-ÅRINGAR – ANN BRANEBY OCH REBECCA JENSEN
Se bifogad presentation.
En uppdragsbeskrivning för hälsosamtalsledare finns i ledningssystemet.
Hälsosamtalsledare utses av verksamhetschefen måste vara legitimerad personal.
35 % genomsnitt av genomförda hälsosamtal av antal listade 50 åringar i
Västmanland under 2017.
Varje hälsosamtal ersätts med 1 000 kr. Hälsosamtalet ska vara kassaregistrerat och
bokat på vårdtjänst ”Hälsosamtal 50 år” (Indikatorbilagan 2018). Varje vårdcentral
kan själva gå in i DUVA och ta fram sin egen statistik kring hälsosamtalen.
Hälsosamtal 50-åringar är inte längre ett projekt utan nu en ordinarie arbetsuppgift
på vårdcentralerna i länet.
KOMMANDE VÅRDVALSRÅD
Januari





Iatrogent beroende – Mattias Damberg
Nya lagstiftning Klagomålshantering – Ann-Marie Blomqvist Kangro, Carina
Bolander Blomberg
Fördjupad diskussion, Jourmottagningen – Maria Frisk Tiston och Jan Gräsberg
Lägesbild stöd och behandling – Erik Tyrberg

Februari



Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av
läkemedel i hälso- och sjukvården. HSLF-FS 2017:37 Nyheter från 2018-01-01
Psykisk ohälsa bland äldre. Studieförbundets Vuxenskola



Nytt program Gynekologisk cellprovskontroll

Mars

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

