Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

Datum 2019-03-19

MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Bubbholmen

TIDPUNKT

2 maj kl 14:30-16:30

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Jonas Lundin Lindegren, Linda Pettersson, Monika Burman, Simin
Videhult, Susanne Fronda, Ortwin Herterich och Ann Braneby

ÅTERBUD

Rune Kaalhus, Karin Torberger, Kerstin Bokén, Eva Hallqvist, Nils-Erik Limbäck och
Magnus Loman

Fg minnesanteckningar – 19 mars
Fg minnesanteckningar –19 mars
•

Läkemedelskommitténs önskemål om tillgång till MedRave-data

RO har redan meddelat Läkemedelskommittén att de får tillgång till data från
MedRave. Övriga vårdgivare gav sitt godkännande redan på VIP-rådet den 21
februari samt på dagens möte. Jonas Lundin Lindegren får i uppdrag att meddela
både till Medrave och till Läkemedelskommittén att även de privata vårdgivarna
medgivit tillgång till data.

Digitalisering vårdmöten
Anders Ahlgren

-

Piloter: VV sponsrar dubbla skärmar. Vårdgivarna köper skärmarna
själva och fakturera sedan Vårdval.

-

Privata vårdcentraler måste f n jobba med regionens mailadress:
xxxx.yyyyyy@regionvastmanland.se (behövs pga SKYPE). Varje
individ/HSA-id behöver ha en sådan adress. Ok enligt Simin.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Ortwin bedömer att det räcker med en bred skärm istället för två
mindre skärmar. En bred skärm fyller samma funktion.
100 st digitala möten hittills, ungdomsmottagningen står för de flesta.
5 piloter utökas nu till 9 piloter.

Kontaktperson Anna Lindberg, anna.lindberg@regionvastmanland.se
Post
Region Västmanland,
Regionhuset, 721 89 Västerås

Besök
Regionhuset, ing 4, Västerås

Telefon (växel)
021-17 30 00
Telefax
021-17 45 09

Organisationsnummer
232100-0172
VAT-nr
SE-232100017201

E-post
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
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Asynkron Chattfunktion
Anders Ahlgren

Hur ska vi se på denna möjlighet till vårdkontakt i regionen. Funktionen är en
form av interaktiv meddelandefunktion mellan patient och vårdpersonal,
som är asynkron, dvs som kan ske vid olika tidstillfällen. Regionen behöver
vägledning för ställningstagande kring om det ska definieras som ett ”besök”
eller annan kontaktform
På Capios och PTJ:s vårdcentraler i regionen införs nu Praktikertjänst24 och
CapioGo. RO ska pilota två olika triageringsverktyg.
Linda Pettersson får i uppdrag ta med frågan till Kerstin Bokén för att utreda
om det är möjligt och lämpligt att definiera detta som ett ”besök”.
Ortwin och Simin tycker vi ska låta bli att definiera chatt som besök. Ortwin
ser en vinst att egenvårdsråden blir kortare samt att meddelanden och
telefonsamtal är i många fall effektiva ”verktyg” för vårdkontakt.
Ett besök innebär också patientavgift och det kan vara svårt att motivera att
patienten ska betala för chattfunktion men telefonsamtal till vårdcentralen
betalar man ingen patientavgift för. Det finns risk att krav på patientavgift
också innebär krav på ”fysiskt besök” från patientens sida, och då har vi inte
vunnit något. Frågan återkommer på nästa VIP-råd.
Finns politiskt beslut att få tolka Socialstyrelsens termer.
Socialstyrelsen termbank gällande distanskontakt är ett medskick från Eva
Hallqvist som ej kunde delta idag:
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=780&SrcLang=sv
Definition

vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal
och patient är rumsligt åtskilda
Anmärkning Distanskontakter kan ske genom överföring av ljud, ljud och
bild i kombination eller genom överföring av text. Exempel
på sådana är distanskontakt via telefon, distanskontakt via
videolänk och skriftlig distanskontakt.
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Utvidgad primärvårdsuppföljning och
förstärkt vårdgaranti
Ann Braneby
Det görs uppehåll i att skicka filen med uppgifter för den förstärkta vårdgarantin till
SKL, enligt önskemål från vårdgivarna. I början av juli skickas filen för junis siffror in
till SKL. Vårdcentralerna kan därför ej se och följa upp eller utvärdera sin statistik
över den förstärkta vårdgarantin fram tills dess. Oklart vad som händer med
QlikView gällande behörigheter och rapporter, Ann ska på nytt möte med nationella
projektgruppen på SKL 15:e maj, förhoppningsvis mer besked efter det. Instruktion
”Vårdgaranti i primärvården, registrering i Cosmic”, dok.nr: 45635, behöver
fastställas och spridas till verksamheten (Kommentar: är på gång och kommer inom
kort). Önskemål från BHV-och MHV-enheten att BVC-ssk och barnmorskor också
utbildas, vilket planeras till hösten.

Korttidsboende – Ingen patientavgift skall tas
ut vid läkarbesök
Anders Ahlgren

I instruktionen- ”Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt
exempelsamling”, dok. nr 21563, kommer gulmarkerad text att ändras:

Beslut att inte ta ut patientavgift för läkarbesök på korttidsboende, ändrar därför i
ovanstående instruktion till ”ingen patientavgift” samt meddelar Victoria Bodén att
ändra till ingen patientavgift för läkarbesök på korttidsboende i instruktionen om
Patientavgifter dok.nr: 40371. Besöksersättningen kvarstår.
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Inkorgen ”ingen”, varför finns denna?
Lab-prover blir liggande i inkorgen ”Ingen”, detta uppmärksammades av MHV. Rör sig
bl a om prover patienten beställer själv via nätet t ex klamydia.
Linda Pettersson framhåller att man måste ha ”Ingen”-inkorgen samt måste bevaka
den, se instruktion ”Bevakning och omhändertagande av svar i Cosmic från
Laboratoriemedicin och Radiologi” dok.nr: 6452:
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/6452
Detta är en patientsäkerhetsfråga, för att inte riskera att avvikande provsvar missas.

Webbtider
Susanne Fronda
Vägning och mätning tas bort från standard för BVC
Vaccination finns idag 15 min och 30 min men önskemål att lägga in även 10 min.
Ok från vårdgivarna. Susanne gör ett ärende för att alla vårdgivare att lägga till även
10 min.
Lägga in sökordet tobaksvanor i mallar och förslag är att sökordet tobaksvanor ska
finnas med i följande mallar:
• Telefon.ant (Viktigt vid ont i halsen som ofta är förkylning och då spelar
rökningen roll...)
• Ant Astma KOL och spirometri
• Ant Hjärtsjuksköterska
• Sårbehandling Kort och Lång
• Kort ant ssk/dsk/usk
• Lång ant ssk/dsk/usk
Alla vårdgivare positiva till detta. Susanne lägger att ärende för alla vårdgivare.
Ortwin önskar med tobaksvanor finns med även i patientöversikten. Linda
undersöker detta. Återkoppling efter VIP-rådet från Linda som följt upp frågan kring
Tobaksvanor i Patientöversikten med sina kollegor:
För närvarande kan vi bara visa upp ett sökord, men om man klickar på pilarna så
visas mer information.
I samband med driftsättning av R8.2 kommer vi kunna visa upp fler sökord.
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Åtgärdsdatum automatiskt ifyllt när man
väljer åtgärdskod
Susanne Fronda
En inställning (vi hade så tidigare) men efter en uppgradering får man fylla i
åtgärdsdatum (längts ned på bilden) manuellt. Nu går det att få det automatiskt igen,
ska vi välja den inställningen?

Ja, från vårdgivarna, Susanne lägger in ärende om detta.

Förvald besökstyp – återbesök
Susanne Fronda
Förslag att ändra och lägga in förvalt återbesök för t ex provtagning, vaccination,
administration, eftersom dessa alltid är återbesök och aldrig är nybesök. Susanne får
i uppdrag att göra ett förslag och ta upp det på VIP-rådet i juni.

Nya instruktioner:
Inga nya instruktioner. Linda berättar om att R.8.2 testas nu, småändringar om mer
information inkommit tills VIP-rådet i juni kommer Linda redovisa dem då.

Nya DUVA-rapporter:
Inga nya DUVA-rapporter.
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Hälsocenterrapporten visar endast inskrivna patienter. Men ej hur många som går
på möten, föreläsningar och träningspass då förs endast manuell statistik och
framgår därför ej var de är listade någonstans. Anders har påtalat detta från Marcus
Strömgren.
Vårdcentraler och vårdvalsenheten behöver få se produktionen per vårdcentral
gällande privata fysioterapeuter med samverkansavtal. Uppgiften hämtas i Privera
Besked från Jonas att denna rapport tas fram efter sommaren.
Vårdgivarspärrar och Medrave. Nackdel med vårdgivarfiltret är att det inte ger en
samlad bild över insatser för enskilda patientgrupper. En arbetsgrupp har bedömt
möjligheter och risker. Lagstiftningen ger tyvärr ingen tydlig vägledning. Det
planeras nu att ta bort vårdgivarfiltret och Jonas ansvarar för detta och tillser att
beslutet dokumenteras. Relevant data kommer nu kunna tas fram och med kvalitét.
Apo-dosförskrivning finns ej med i Medrave.

DUVA-rapporten Läkarbesök 7 dagar
Ann Braneby
Vårdanalys kommer att föreslå till regeringen att läkarbesök inom 7 dagar ska följas
som en kvalitetsindikator, även om vårdgarantin inom primärvården är ändrad.
Därför får DUVA-rapporten Läkarbesök inom 7 dagar vara kvar tillsvidare.

Övrigt
-

Simin: Drop-in och självbetjäningsterminal och Cosmic. Linda har redan lagt
ett ärende om att det skall gå direkt och patienten inte ska behöva gå via
receptionen för kassaregistrering. Linda återkommer när hon har mer
information.
Nästa VIP-råd 13 juni.
Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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