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Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-01-24

MÖTESRUBRIK

Tisdagsmöte

PLATS

Västra Holmen

TIDPUNKT

24 januari kl 14:00-17:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Ingegerd Johansson-Molin, Margareta Ehnebom, Helena
Lagerlöf, Anna Lindberg, Karin Torberger, Maria Romlin, Monica Burman,
Ellinor Smeds, Gunnar Dahlberg, Birger Thorell, Ortwin Herterich, Peeter
Vinnal, Isayas Teclemariam, Eva Hallqvist, Simin Videhult

1

FG MINNESANTECKNINGAR 13 DECEMBER
Återkoppling gällande ersättningsform SÄBO. Varje vårdgivare redovisar sin synpunkt
nedan.
Servicehälsan - fast kapitering
Capio – fast kapitering
Kungsör vc + Åbågen vc – fast kapitering
Grindberga vc – fast kapitering
PTJ – fast kapitering
Mitt Hjärta – fast kapitering
RO-primärvård – är för enkelhet och förordar också fasta ersättningar, med
reservation för att uppgifter kring fördelningen i Köping önskas.
Achima – rörlig, kopplad till boendeplatser. Achima deltar inte vid dagens möte.
En klar majoritet för fortsatt fast kapitering.
Västerås kommun vill få del av listan över fördelningen som gjorts av SÄBO-platser.
De vill få klart vilka vårdcentraler som kommer bli ”deras”.
Vissa påpekande om ”ologisk fördelning gjordes. Ingegerd ser över fördelningen och
för dialog med kommunen. Eventuella justeringar återkopplas till
verksamhetscheferna.
Servicehälsan önskar ta över boendena före juni vilket är helt ok att göra. Det är
viktigt att det blir ett bra överlämnande mellan Läkargruppen och respektive
vårdcentral.
Det går inte att tvinga någon att lista om sig, däremot kommer SÄBO-patienterna att
rekommenderas att lista om sig till boendets nya vårdcentral.
1.1
Normtal BHV
Ett första inledande möte har ägt rum med BHV. Vid nästa möte ska Karin Torberger
som väckt förslaget delta.

Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Org Nr

E-post

Landstinget Västmanland
Landstingshuset
721 89 Västerås

Landstingshuset, ing 4

021-17 30 00

232100-0172

landstinget@ltv.se

Telefax

VAT nr

Webbadress

021-17 45 09

SE232100017201

www.ltv.se
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UTBILDNING PATIENTSÄKERHET
En tvådagarsutbildning, del av chefsutbildningen, riktad till verksamhetschefer samt
de lokala patientsäkerhetsteamen som finns ute på vårdcentralerna kommer hållas
under året. Utbildningen är öppen för alla vårdgivare.
24 april och 2 maj
9 och 17 oktober
Händelse- och riskanalysutbildning
Erbjudande från Chefläkare Margareta Ehnebom om ”Hands on utbildning” för nya
verksamhetschefer på plats ute på vårdcentralerna.
Synergi
Det är inte klart när de privata får tillgång till Synergi. Margareta lyfter frågan i
Patientsäkerhetsteamet.
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NYA RIKTLINJER FÖR ÄRENDEHANTERING TILL PATIENTNÄMNDEN
Vårdcentralerna måste skriftligt svara på ärenden från Patientnämnden annars utgår
vite (månadsvis tills svar erhålls).
Det ska tydliggöras i instruktionen när vitet infaller, 3+3 veckor. Kontaktpersoner ska
läggas till i instruktionen.
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LÄGESBILD INTEGRERAD REHABILITERING
Synpunkter från vårdgivarna
Det fungerar bra. Besvärligt med registrering enligt Ortwin. Viktigt att byta till rätt
enhet i Cosmic vid nybesök. Vårdcentralerna måste logga ut och logga in på
Fysioterapin vid inbokning vilket skapar merarbete.
För patienterna fungerar det bra.
Kontrakt
Frånvaro längre än 1 månad samt andra förändringar i bemanningskontrakten ska
rapporteras till Vårdvalsenheten, Helena Lagerlöf, av verksamhetschefen. Viktigt med
hänsyn till kompetenstillägget.
Första halvåret betalas i augusti och andra delen i januari. Minst en halv månad
måste fysioterapeuten ha arbetat (högre kompetens) för att får högre ersättning.
Brev till Fysioterapeuter
Ingen emotsätter sig att Helena kontaktar fysioterapeuterna enligt brev (utskickat
med agendan). Önskemål om kopia till verksamhetscheferna på liknande utskick.
Utbildningsinsatser med fysioterapeuterna bör inte krocka med införandet av R8.1.
Personuppgiftsbiträdesavtal
Ett personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas med underleverantör som är annan
juridisk person och som ska ta del av vårdcentralens uppgifter. Ett förslag hur detta
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avtal kan se ut bifogas minnesanteckningarna. Varje vårdgivare ansvarar för att avtal
tecknas med sina respektive underleverantörer.
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RUTINER VID DÖDSFALL
Fonus har framfört kritik. Man tycker att det brister i kännedom kring gällande
rutiner. Det finns en regionöverskridande instruktion. Vårdgivarnas
verksamhetschefer ansvarar för att läkarna har kännedom om instruktionen 6139-2.
En checklista ska tas fram för att tydliggöra vad som gäller.
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CERVIXCANCERPREVENTION OCH CYT-BURKEN
Se bifogat PP-presentation
Cecilia Ranhem, läkare på kvinnokliniken, Eva Bergqvist dysplasibarnmorska på KK
och Ylva-Li Lindahl samordnade barnmorska.
13 000 cellprover tas i primärvården av barnmorskorna. Sedan införandet på 60-talet
så har incidensen sjunkit med 60 %.
Nytt nationellt vårdprogram cervixcancerprevention är framtaget.
En stor utmaning för Västmanland för att implementera nya vårdprogrammet.
Cytburken är ett sk processregister.
Cytbuken har två delar
1. Kvalitetsöversikt
2. Personöversikt (det är i den delen som barnmorskorna i primärvården
kommer arbeta/titta)
Registrering i Cytburken måste godkännas av patienten.
Alla cellprovsresultatet kommer registreras av labb i Cytburken. Primärvårdens
barnmorskor ska inte registrera något. Alla labb i Sverige registrerar svar i Cytburken
vilket förhoppningsvis kan göra så att överprovtagningen minskas.
Det finns ett förslag inom Region Västmanland att sänka kostnaden för screening och
att man får en stämpel i högkostnadskortet för ett screeningbesök.
Gunilla Corp undersöker hur kallelserna går till, via listade patienter eller om det sker
via folkbokföringen.
Eva Bergqvist kommer informera på kommande SAMBA-möte om Cytburken och hur
den ska användas. Ylva-Li kommer sköta behörigheter till Cytburken varför det är
viktigt att hon får vet när en barnmorska anställs eller slutar osv.
Ylva-Li ansvar för att informera barnmorskor och verksamhetschefer i primärvården
om när Cytburken införs.
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En ersättare i styrgruppen för Cellprovtagningen önskas. Läkargruppen som är
delaktig i dessa samverkansdokument ska tillfrågas vilket accepterades av
Vårdvalsrådet. Margareta ingår i styrgruppen som representant för Vårdval.
7

LÄGET I KOLBÄCK
Det pågår en politisk beredning för att fatta beslut om Kolbäck.
Regionstyrelsen gav RO-primärvård i uppdrag i december att ta fram underlag för att
göra Kolbäck till en filial till Hallstahammars vårdcentral.
Beslut ska fattas av Regionstyrelsen och fullmäktige i slutet av februari.
Verksamheten ska vara igång 1 april.
Miniminivån på filialen är:


Sjuksköterskemottagning



BVC



Läkare 3 dagar/veckan.

Verksamhetsövergångar planeras. Samtliga anställda ska erbjudas ny tjänst i Region
Västmanland. Lokaler, IT, telefoni mm ses över.
Vårdvalet informerade fackliga representanter om läget i Kolbäck på
samverkansmöte i fredags.
I beslutet flaggar politikerna för önskemål om att Kolbäck blir fullvärdig vårdcentral
igen.
8

NEUROREHABILITERING I PRIMÄRVÅRDEN
Se bifogad PP-presentation
Tidigare genomförd upphandling lyckades inte. Inga kvalificerade anbud kom in.
En ersättning på 3 mkr/år samt 220 kr/besök kommer utgå. Eventuellt kan ett
startbidrag för kompetensutveckling, lokaler och utrustning utgå.
Taket för ersättningen är 4 mkr/år.
Erbjudandet om att starta upp ett neuroteam i primärvården kommer riktas till alla
verksamhetschefer i primärvården i Västerås.
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HÄLSOSAMTAL 50-ÅRINGAR
Rebecca Jensen och Ann Braneby
Se bifogad PP-presentation
Det är ett politiskt beslut att införa riktade hälsoundersökningar.
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Huvudsyftet är att minska hjärt- kärlsjukdomar samt diabetes.
Peeter Vinnal, PTJ, upplever att det blir svårt att resursförstärka då man inte vet hur
många patienter som kommer på dessa undersökningar. Därför önskar man att
ersättning kan utgå i förskott.
Anders Ahlgren lovar att 40 % av samlad potentiell ersättning (kopplat till antal 50
åringar per vc) betalas ut i förskott vid uppstart 2017. Slutreglering utifrån faktiskt
antal sker i slutet av 2017.
Ca 50 % av alla kallade brukar komma på dessa samtal.
Det kommer framgå väldigt tydligt i informationsbrevet som skickas ut till 50åringarna vad det är som erbjuds i och med hälsoundersökningen.
Olika möjligheter för hjälp för personer som inte klarar av att fylla i den digitala
enkäten kommer finnas.
Pilotvårdcentraler är igång sedan i höstas. Utbildningar kommer genomföras i
februari. Breddinförande 1 mars.
Alla inbjuds att delta på föreläsning från Västerbottens hälsoundersökningar den 15
februari kl 9-11.15 i psykaulan.
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LABORATORIEMEDICINSKT RÅD
RO Primärvård har tagit initiativ till införandet av ett råd. Finns intresse hos de
privata vårdcentralerna att ingå i ett sådant råd?
PTJ – tanken är väldigt god det är dock svårt att delta i alla olika råd som finns.
Peeter Vinnal tar med sig frågan till PTJ-rådet på torsdag.
Tanken är att rådet ska ses 1 gång/termin.
Servicehälsan har en läkare som är intresserad att delta.
Intresserade återkopplar till Karin Torberger.
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KU-RÅDET OCH ANALYSGRUPPEN
Se bifogad PP-presentation
Analysgruppen
Uppdraget är att säkra kunskapsstyrning. Tomas Vikerfors kommer ta över
ordförandeklubban i Analysgruppen.
Analysgruppen träffas en gång i månaden.
KU-rådet
2016 beviljades 17 av 20 ansökningar. Nu är det dags att komma in med nya
ansökningar. Uppföljning av kvalitetsprojekten som presenterades på Kvalitetsdagen
ska genomföras. En mall ska tas fram av KU-rådet.
Kvalitetsdag 2017 är bokad till 12 oktober.
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Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Lokala anpassningar ska ske. Margareta Ehnebom och Marie Sundt ska börja se över
vad som är möjligt.
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WORKSHOPM 25 APRIL
Workshop 25 april istället för ett ordinarie Vårdvalsråd, halvdag från lunch. Pernilla
Rinsell kommer delta.
Förslag till ämnen för mötet:


Trygg och säker utskrivning



Patientsäkerhetskulturenkäten – ska genomföras i september, nytt för
privata vc



Kompetensförsörjning, svårt med gränsdragning, vem ansvara för vad. Ändra
skrivelsen i verksplanen från kompetens till kunskap.

Samtliga vårdgivare är välkomna att föreslå ämnesområde på Workshop till nästa
vårdvalsråd. Meddelas till Anna.
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DIABETES
Se bifogad PP-presentation
2,4 mkr
Workshop den 23 mars, heldag på ACC. Inbjudan kommer inom någon vecka. 5 000
kr/person kommer ersättas för deltagande (produktionsbortfall). Deltagarlistor tas in
och ersättning utgår.
Man önskar att diabetesteam från vårdcentralerna, 1 läkare och 1 diabetessköterska
per vårdcentral deltar.
Förstudie – diabetesvård i kommunerna. Kartlägga behov av insatser inom
kommunerna.
Länsgemensam utbildning för diabetessjuksköterskor inom primärvården samt
kommunerna.
Nätverksträffar för diabetessjuksköterskor 2 gånger/år.
Diabetesforum – hösten 2017
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ÖVRIGT
Viktigt att samtliga vårdgivare deltar på samverkansmöten med kommunen i
Västerås.
Gunnar Dahlberg kommer delta i Äldrevårdsteamet som konsult. Bernard har slutat.
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Det är ok att vårdcentralerna köper in Tum-EKG. Vårdvalet ersätter detta med 10 000
kr. Vårdcentralerna uppmanas att kontakta Milena Sundstedt på Fysiologkliniken så
rätt EKG köps in, eller att man erhåller de TUM-EKG som finns på Fysiologkliniken, ca
20 st.
Genomgång av agendan inför Vårdvalsråd i februari.
Önskemål om input från vårdcentralerna om önskemål om punkter till årets
verksamhetsdialog. Vårdvalet redovisar förslag till Agenda Verksamhetsdialog på
nästa möte, och tar gärna emot förslag på punkter till dess.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

