Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

Datum 2019-02-21

MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

21 februari kl 14:00-16:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Nils-Erik Limbäck, Ortwin Herterich, Magnus Loman, Jonas Lundin
Lindegren, Karin Torberger, Linda Pettersson, Rune Kaalhus, Monika Burman, Simin
Videhult och Ann Braneby

ÅTERBUD

Eva Hallqvist, Kerstin Bokén

Fg minnesanteckningar – 31 januari
Fg minnesanteckningar –31 januari
A) Registrering på korttidsboende- Jonas Lundin Lindgren undrar om det
kan påverka besöksersättning, men det gör det inte eftersom förslaget
var en ny vårdtjänst ”Korttidsboende”.
B) Sammanblandningen av HSAID -Jonas Lundin Lindgren informerar
om att det finns en teknisk förklaring till detta och att det är löst för
denna gång.
C) Papperslös provtagning- Ersättning provtagning 100 kr, rör sig om ca
10 miljoner och ett förslag är att baka in dessa i den fasta ersättning,
fördelat mellanavståndsersättning och kapitering. Nisse gör beräkningar
av lämplig fördelningsprocent för att få en fördelning som, så långt
möjligt, är lik utfallet av nu gällande rörlig ersättning.
RO har gjort en riskanalys om papperslös provtagning. Riskanalys
bifogas, RO önskar få svar på åtgärder för riskerna av Ann-Marie Iversen
och Jonas Ekström som därför också får detta protokoll. Upplevs att
detta är en resursförskjutning för provtagning från sjukhuset till
primärvården.

Avboka ditt besök senast 24 timmar innan
RV1000, v5.0, 2017-03-09

Anders Ahlgren
Se bifogade PP. Det finns ingen definierad tidsgräns i Västmanland för hur sent man
får boka av. Politiskt har man ej velat fatta beslut eftersom det varit svårigheter att
nå vårdcentralerna för att kunna avboka sina besök. Dock finns det nu flera
möjligheter att avboka sitt besök både via e-tjänster på 1177.se och via telefon där
det går att lämna meddelande för avbokning. Sala Väsby har en bra rutin för när de
avbokar patientens besök.
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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För att lämna förslaget vidare till politikerna om att införa krav på att Avboka sitt
besök, exempelvis senast 24 timmar innan, behövs argument. Deltagare i VIP
uppmanas skicka in argument till Ann. Rune Kaalhus föreslår att ha samma
tidsgräns som folktandvården. Möjlighet att skicka SMS-påminnelse till patienter
finns redan.

Uppföljning av beslutet att alla remisser ska
skickas till familjeläkarmottagningen
Susanne Fronda

Från minnesanteckningarna 29 augusti:

Remissmottagare i Cosmic – standard?
VIP-rådet är överens om att det är bra om alla gör lika så det blir tydligt både för den
som skickar remisser men även för remissmottagarna.
Det beslutades att alla remisser ska ”landa” hos Familjeläkarmottagningen och sedan
styras om till berörd mottagning på vårdcentralen. Vårdcentralerna måste informeras
innan en sådan ändring sker. Preliminärt från årsskiftet.
VIP-rådet enas om att införa detta from 1 maj 2019. Generell information om detta
ska gå ut till alla sjukhuskliniker. Fördelarna är att endast blir ett ställe för att
bevaka remisserna samt för att säkerhetsställa PAL-skapet.

Formuläret om sjukintyg
Susanne Fronda
Se bifogad fil. Önskemål från Capio att lägga in denna i Formulärtjänster. Avslås
eftersom den är alldeles för omfattande. Rune Kaalhus önskar att allt som patienten
kan fylla i inför besöken skall kunna ska ingå i Formulärtjänster.

Prioriterade områden gällande utveckling av
tjänstepaket COSMIC ur ett
primärvårdsperspektiv
Rune Kaalhus
VIP-rådets grunduppdrag är att föreslå utveckling av nya funktioner och åtgärder
för bättre nyttja samt förbättra befintliga. Linda Pettersson berättar att det finns i
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Plan fram till 2023 som Jonas Ekström kan presentera på nästa VIP-råd. Närmast
kommer en uppgradering av COSMIC till R8.2 men det är till stora delar en teknisk
uppgradering.
Ortwin Herterich ser flera förbättringsmöjligheter gällande bland annat
läkemedelslista, bokningar och vaccinationer. Det är alldeles för många klick idag.
Cambio är ute och ”skuggar” på Vårdcentraler, dvs har följt olika yrkesgrupper för
att se hur arbetet med journalsystemet fungerar i praktiken.
Önskemål finns om att Jonas Ekström även drar en kortversion om Inera.

Nya instruktioner
Inga nya instruktioner.

Övrigt
-

Förstärkt vårdgaranti, information finns nu på:
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-ochuppdrag/primarvarden/forstarkt-vardgaranti-och-utvidgaduppfoljningsmodell/
Alla vårdgivare önskar ta bort kvalificerad brevkontakt som ett alternativ till
att göra medicinska bedömningar. Gällande Kvalificerad telefonkontakt
önskas ersättning för dessa.

-

Förslag att kunna delta på VIP-rådet via SKYPE för de som har långt att resa.
VIP-rådet enas om att testa detta på nästa möte i mars för de som vill.

-

När även sjukhuset startar med självbetjäningsterminal kommer
primärvården kallelse-SMS innehålla text om bokningskod. Tyvärr finns det
sedan ingen sådan kod i patientens kallelsebrev. Efter stämt av med Michael
Patriksson kunde Primärvården ta bort bokningskoden i kallelsebrevet för
att underlätta för patienterna som använder Självbetjäningscentralen–
Susanne Fronda

-

Rune Kaalhus har ett förslag om att VIP-rådet, vid behov, tillsätter mindre
grupperingar, dels för att förbereda ärenden inför VIP och dels för att
hantera ärenden efter avslutning i VIP-rådet, exempelvis gällande
grupperingen för ICD10- PV.
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Punkter till nästa VIP-råd
-

Självbetjäningsterminalen och drop-in-patienter?

-

När kommer labb-rapporten i DUVA? - Monika Burman

Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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