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Fg minnesanteckningar – 27 september
Vaccinationstider i Webbtidboken
Varje vårdcentral måste själva lägga ett ärende till Cosmic-förvaltningen om man vill
använda tjänsten vaccinationstider i Webbtidboken. Förvaltning E-tjänster kommer
att påminna om när det är dags för avveckling av tjänsten.

Listningskoppling av Hälsocenterrapport
Varje vårdcentral vill kunna se hur deras listade patienter besöker Hälsocenter.
Troligtvis går inte befintlig rapport att använda till detta vilket innebär att en ny
rapport behöver tas fram. VIP-rådet beställer en ny rapport av Duva (Jonas). Ann
bistår Jonas med information om vad rapporten ska innehålla.

Rapportuttag, utan databaser, tillgängliga för alla vårdgivare
Likadana rapporter som finns framtagna för de offentligt drivna vårdcentralerna ska
tas fram och göras tillgängliga för de privata vårdcentralerna. VIP-rådet var överens
om att rapporterna ovan ska testas av Rune Kaalhus på Läkargruppen innan de görs
tillgängliga för alla.
Rapporter som kräver mer jobb från Duva-organisationen att ta fram då måste man
göra en ny beställning.
Vårdgivarna önskar bättre information på labb-rapporterna. Rune hjälper Jonas att
beskriva vilka parametrar man vill få med på rapporten. En beställning på bättre
labb-rapporter gjordes vid sittande möte.
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Utbyte av ej fungerande dermatoskop
Det finns nu en överenskommelse med medicinsk teknik gällande dermatoskopen.
Vårdcentralen ska skicka in sina/sitt trasiga dermatoskop till medicinsk teknik som
då skickar ut ett låne-dermatoskop till vårdcentralen som de får använda under
tiden som deras dermatoskop lagas. Om Medicinsk teknik bedömer att inskickat
dermatoskop är i så dåligt skick/gammalt så skickar de ut ett nytt till vårdcentralen.
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Vårdcentralerna kommer debiteras en fast kostnad (abonnemang) för denna
service. Alla vårdcentraler ska ha ett dermatoskop. Medicinsk teknik kommer att
komma ut med detaljerad instruktion för denna rutin, inklusive abonnemangspriset.

Rapport från projektet ”Digitaliseringsstöd i
PV”
Digitala Vårdmöten - Patientinformation
Patientinformation är framtagit i form av broschyrer och små kort. Bank-ID är fixat
och används vid inloggning i appen eller via 1177.se.
Susanne Fronda och Jesper Lööf kommer åka ut och hjälpa till med installation hos
piloterna. ”Utrullningen” kommer pågå under 3 veckor och sedan kommer varje
pilot testa detta i 8 veckor.

Digital KBT-behandling
Vårdcentralerna kommer få betala 590 kr/licens, ca 500 licenser skattad volym.
Stimulansersättning som utgår från Vårdvalsenheten gäller enbart
ångest/depression. 2 500 kr utbetalas per avslutad behandling.
E-tjänster kommer förvalta detta. Man har ett möte inplanerat i slutet av oktober
med leverantören, Livanda. Innan årsskiftet ska vårdcentralerna kunna avropa
detta.

E-tjänster
Man arbetar med att ta fram en tydlig instruktion gällande ärendehantering på
1177.se. Instruktionen kommer kopplas till Primärvårdsprogrammet 2019.

Utvidgad primärvårdsuppföljning
Det är en hel del nya personer i arbetsgruppen och man har fått göra ett litet omtag.
Arbetet ”rullar på”, Ann och Gunilla ska få en återkoppling från IT i slutet av veckan.

Listningsfiler till ekonomiservice och Prator
tas bort 2019
DUVA-rapport ”Listade per VC”
I dagsläget får Ekonomiservice listningsfiler från Cosmic som har skapats i Duva och
där man gör en jämförelse av de listade på varje vårdcentral som sedan skickas ut
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till respektive vårdcentral. Filera skickas för att Prator behöver dem. I november
produktionssätt Cosmic Link som är det som tar över efter Prator.
Ekonomiservice föreslår därför att dessa listningsfiler inte längre behöver komma
till dem för hantering efter årsskiftet. Alla är inne i Cosmic och det finns Duvarapporter med information kring listade på den egna vårdcentralen som jämför med
listade i Famlak.
VIP-rådet står bakom förslaget.

Drogtest – privata vårdcentraler
Labb kommer under veckan att skicka ut information till samtliga privata
vårdcentraler om bytet av drogtest. De nya testen finns att beställa hos Mediq.
Vårdvalsenheten ser till så att labb lägger in den nya beställningen i Cosmic.

Nya instruktioner
Inget att rapportera.

Rapport från Verksamhetsuppföljning
Kvalitetsmålsrapport är kompletterad med månad, tidigare kunde man bara se per
år.

Övrigt
ACG-ersättningen är för närvarande kopplat till läkardiagnoser, både från
primärvård och sjukhuskliniker.
Det finns brister i rapporter (somatiskt status vid nydiagnostiserad ångest och
depression samt hjärta-kärl) i Primärvårdskvalitet enligt Rune. SKL ansvarar för
primärvårdskvalitet. Medrave gör nattliga körningar till primärvårdskvalitet.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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