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Kvalitetsdagen den 11 oktober 2018

Bakåtblick på det gångna året !
Framtidsspaning!

…..med fokus på ett process och patientperspektiv
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Det gångna året !

Översyn av barnmorskeorganisationen pågår. Inriktning EN samlad organisation och fler 
utbudspunkter. Syfte:   

▪ Uppnå likvärdig och hög kvalitet i hela länet

▪ Förbättra arbetsmiljö för medarbetare bla via minskad sårbarhet

 COSMIC- journalen

▪ försök med COSMIC-tillgång för hemsjukvårdspersonal i den offentligt drivna hemsjukvården i 
Västerås stad

▪ Beslut om COSMIC till privata specialistmottagningar; gyn, urologi, Önh, ortoped, hud, ögon, 
samt Neurorehab på Eriksborg (start april 2019)

En enhetlig patientavgift i primärvården, 140 kr. E-frikort har slagit igenom

Utbildning i tidbokning och kassaregistrering för vårdcentralspersonal

▪ Erfarenhet!   stort behov, det finns pengar att ”hämta hem”
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forts……det gångna året !

Organisation och bemanning Kunskapsstyrningen

▪ Redaktionskommitté för implementering och stöd till tillämpning av 
Nationellt Kliniskt kunskapsstöd är etablerat inom Vårdvalet

▪ Lokal redaktör = Anna Lindberg

▪ Lokala samverkansdokument ska synkas med nationella riktlinjer 

▪ Ny ordförande i Fortbildningsrådet för läkare. Ny ALK-samordnare

ST-läkare i primärvården

▪ Vi har nu fler ST-läkare per 1 000 invånare än våra grannlandsting

▪ Utmaningen att klara sidotjänstgöringen på kliniker 

▪ LIPUS kvalitetsgranskning 2019.   En ½-dag per vårdcentral
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Framtiden – vad är på gång!

Några viktiga områden

▪ Samverkan kring utskrivning från sjukhus

▪ Digitalisering

▪ Hälsoinriktat arbete 

▪ Generalistkompetens och jämlik vård   

▪ Ekonomi
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Samverkan kring utskrivning

Vårdsamordnare på alla vårdcentraler. Ekonomiskt tillskott klart

Utbildning vårdprocess genomförd

Utbildning COSMIC Link pågår

Workshop för samverkan mellan primärvårds- och sjukhusläkare

Driftstart COSMIC Link 22 november 

COSMIC Link och Prator parallellt i en vecka

Gemensam organisation (kommuner o region)  för att supporta och stödja 
införandet jan-juni 2019. Styrgrupp kvar tom juni 2019

Långsiktig förvaltning av utskrivningsprocess/COSMIC-Link = tidigare 
beslutat Processråd   
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Digitalisering i Primärvården – några viktiga områden  

▪ Digitala vårdmöten.

▪ Piloter startar i oktober.                                                                                      
Ingång via App och Vårdguiden 1177. Planerade ny- och återbesök

▪ Paketerat erbjudande till alla  Q1 2019

▪ Detta är inte konkurrent till Nätdoktorer

▪ Formulärtjänster, i närtid via fristående mallar. På sikt integrerad COSMIC-
tjänst

▪ Webbtidbok. Bred insikt om att funktion för triagering/sortering måste 
utvecklas

▪ RGS-webb

▪ Rådgivningsstödet RGS webb är ett symptombaserat, algoritmstyrt IT-stöd 
för medicinska bedömningar per telefon. 

▪ Överenskommelse om förvaltning mellan regionens sjukvårdsrådgivning och 
Centrum för digitalisering
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Hälsoinriktat arbete

Primärvårdsprogram 2019

▪ Stärkt hälsokoordinatorsroll på vårdcentralen

▪ Ekonomiska incitament för att upprätta handlingsplan och följa upp 
resultat gällande hälsoinriktat arbete (=sjukdomsförebyggande, 
hälsofrämjande, behandlande)

Satsning på barn och unga

▪ Behov av ökad samverkan med kommunerna

▪ Behov av samordning mellan många aktörer: BHV, UM, Vårdcentral, BUP, 
Skolhälsovård, Barnkliniken, BU-hälsan (inom primärvård från 1 jan 2018)

▪ Elevhälsosamordnare Anne-Marie (Ami) Blomqvist Kangro från 1 sept

▪ YAM - utbildning för åttondeklassare i hela länet
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Generalistperspektivet och jämlik vård!

Generalistkunskapen som en egen specialitet behöver uppmärksammas

En balansgång mellan att se, bedöma och behandla ”helheten” kontra krav från    bl
a  sjukhussidan och kunskapsstyrningen att fördjupa specifika kunskaper

Speciellt sårbart för mindre vårdcentraler

I Primärvårdsprogram 2019 ges ekonomiska incitament för att exempelvis anställa 
specialistutbildade distriktssköterskor. 

Vi arbetar även med incitament för at öka grundutbildade sjuksköterskors vilja att 
vidareutbildning till distriktssköterska. Ett exempel är riktad lönesatsning

Nationellt delbetänkande Styrning för en mer jämlik vård, uppmärksammar bl a            
- skillnader i vård mellan olika socioekonomiska grupper                                                 
- skillnader i vård för boende i glesbygd kontra stad
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Ekonomi - utmaningar

Merkostnader för inhyrd personal måste minska

▪ Hur locka bristgrupper att anställas i regionens primärvård, inom ramen för 
en fortsatt utveckling av primärvårdsuppdraget?

Funderingar finns även på nationell nivå

Orosmoln ! - förslag till nytt utjämningssystem 

▪ Riksdagen förväntas fatta beslut om ändringar i systemet för att utjämna 
skillnader i ekonomisk bärkraft och behov mellan regioner i olika delar av 
landet

▪ Enligt förslaget blir Region Västmanland en  stor ”förlorare” med minus 
175-200 mnkr/år
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Tack!

Hoppas vi får en givande dag tillsammans


