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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2017-11-28

MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Tidö

TIDPUNKT

28 november kl 14:00-16:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Linda Pettersson, Patric Montoya, Nils-Erik Limbäck, Eva
Hallqvist, Thomas Bernanker Lundahl, Karin Torberger, Susanne Fronda,
Monica Burman, Rune Kaalhus,

PROGRAM – DIGITALISERINGSSTÖD PRIMÄRVÅRDEN
Information från programledare Jonas Lundin Lindegren, Anna Burvall Karlsson
gällande samtliga sex delområden nedan i arbetet ”Program för digitalisering i
primärvården”
Presentationen skickades ut till VIP-rådet efter mötet via Patric Montoya.
Enkät – Samtliga vårdgivarna vill att man går ut brett dvs fråga alla medarbetare på
vårdcentralerna.


Bastjänster, provsvar finns nu tillgängligt på 1177. Läkemedel och
konsultation ej klart kommer under 2018. Viktigt att information kommer ut
till verksamheterna när nyheter kommer på 1177.se



Webbtidboken, 3 st vårdcentraler kvarstår återstår. Webbtidboken fortsätter
som projekt ytterligare 6 månader.



Digitala vårdmöten
Vårdgivarna efterfrågar information om vad som måste förberedas innan Evisit kan ”slås på” både inom Region Västmanland men även ute på
respektive vårdcentral (teknik, inköp av utrustning osv).
Uppdrag till Patric att ta fram en produktlista med specifikation av utrustning
som behövs för övergången till digitala lösningar samt dess priser. Varje
vårdgivare kan sedan avropa via beställningsportalen.



E-tjänster för stöd och behandling



Formulärtjänster



Självincheckning och självbetjäningsterminal
Där betalning krävs måste incheckningsterminalen ha betalningsmöjlighet.
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FÖREGÅENDE MÖTE 19 OKTOBER
Mobilus kommer med största sannolikhet vara kvar.
Frågor kring listning på läkare samt av- och pålistning kommer behandlas på en
workshop nästa vecka. Susanne återkopplar på nästa VIP-råd.
Patric återkommer med statistik från helpdesk på nästa VIP-råd. Patric skickar ut
statistiken till VIP-rådet i förväg.
Famlak
Anders Ahlgren, Peter Wallin och Per Östblom ska träffa ansvariga för Famlak för att
få en tydlig tidplan för leverans av uppgradering av Famlak. Inriktningen är att arbeta
vidare med nuvarande Famlak. Viktigt med koppling mellan Cosmic Link och Famlak,
Linda kontaktar Peter Wallin i frågan.
Telefoni
Olika hänvisningar på olika vårdcentraler.
Så här står det i Primärvårdsprogrammet:
Då vårdcentralen inte har öppet ska telefonsvarare ge information om öppettider
samt hänvisa till 1177 sjukvårdsrådgivningen via telefon eller 1177.se.
NYA PATIENTAVGIFTER 2018
Gynhälsokontroller registreras idag som varuförsäljning. Detta försvinner vid
årsskiftet och bör därför tas bort i Cosmic.
Mellanskillnad – patient som först går till sjuksköterska och sedan till läkare – tas
bort.
Labprover och PK-prover tas bort.
Susanne lägger in en beställning som gäller för alla. Susanne listar förändringarna
som görs och meddelar VIP-rådet.
Kontakttyper
Videobesök, ”vårdkontakt via videolänk” läggs in till alla vid årsskiftet.
BESÖK ÅT ANNAN KLINIK
De offentliga vårdcentralerna fortsatte med pinn-statistik för att säkerställa att
framtaget avtal är lagt på en rimlig nivå. Schablonersättning.
Besöken har ökat med ca 6,5 %. 1 % av den ökningen är troligtvis pga ökad
befolkning.
Anders tar en diskussion med Liselotte Sjöqvist om en eventuell revidering av avtalet.
Nisse tar kontakt med Karin Lidgren på VS.
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Kommentar: Nisses analys visar att de senaste månaderna, höstmånaderna, har
besöken gått ner efter en topp i våras. Vi avvaktar därför förhandling med VS om
höjning. RO Primärvård fortsätter att föra statistik
DAQATRA – ACHIMA CARE VC KÖPING
Achima Care i Köping har tecknat avtal med DaQatra, digital läkare med inriktning på
patienter som inte har svenska som modersmål (persiska, arabiska, engelska, turkiska
är på gång, fler språk kommer). DaQatras öppettider är kl mellan kl 15:00-23:00.
Viktigt att kontakttypen ”videobesök” blir tillgänglig från årsskiftet. För att Region
Västmanland ska kunna fakturera andra landsting/regioner för att få ersättning för de
videobesök man erhållit hos DaQatra. Ersättningen ska sedan gå vidare till Achima
Care Köping.
All dokumentation kommer ske i Cosmic via Achima Care Köping.
Läkarna på DaQatra flaggar för att det finns ett stort behov i denna patientgrupp för
samtalsbehandling.
Inga beroendeframkallande läkemedel skrivs ut av DaQatra enligt Thomas Bernanker
Lundaahl. Achima följer upp företaget.
SOCIALSTYRELSEN – ÄNDRINGAR I KASSIFIKATIONER FR O M 1 JAN 2018
Karin och Rune anser att informationen från Socialstyrelsen inte medför några
förändringar för Region Västmanland.
NYA INSTRUKTIONER
Inget att rapportera.
NYA DUVARAPPORTER
Inget att rapportera.
KOMMANDE VIP-RÅD
Margareta Ehnebom deltar i januari gällande diagnossättning ICD10 för andra
yrkesgrupper.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg

