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Datum
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Berit Bryske

2019-03-07

RS/190259

Plats

Nordstjärnan, Regionens hus

Närvarande

Anders Olsson, bitr. områdeschef, Region Värmland
Annika Kjellman, verksamhetschef, Region Värmland (via länk)
Annika Ode, verksamhetschef, Region Värmland
Berit Bryske, adm. koordinator, Region Värmland
Britt Lindberg, verksamhetschef, Region Värmland (via länk)
Börje Ehinger, områdeschef, Region Värmland
Charlotte Lindgren, controller, Region Värmland
Ingela Agnarsson, verksamhetschef, Region Värmland
Kajs-Marie Karlsson, verksamhetschef, Unicare AB
Marjola Kock, verksamhetschef, Praktikertjänst AB
Petter Nordenhäll, verksamhetschef, Capio
Vendela Englund Burnett, verksamhetschef, Praktikertjänst AB

Frånvarande

Gertrud Berglund, distriktssköterska, Unicare VC Töcksfors
Kristin Thörnqvist, verksamhetschef, Capio
Karin Köörgesar, verksamhetschef, Praktikertjänst AB

Särskilt inbjudna

Yvonne Sjöö, distriktssköterska, Region Värmland
Fredrik Carlstedt, distriktsläkare, Region Värmland
Madelene Johanzon, överläkare, Region Värmland
Christina Gabrielsson, ledningsstrateg, Region Värmland
Anne-Marie Carlsson, utvecklingsledare, Region Värmland
Kerstin Karlsson, tf enhetschef, Region Värmland
Caisa Hedlund, utvecklingsledare, Region Värmland
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Välkomna
Lars Gohde hälsar alla välkomna till dagens vårdvalsråd.
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Certifiering
Börje Ehinger, områdeschef delar ut diplom till samtliga de
verksamhetschefer som ansvarar för VC som blivit certifierade och tackar
för ett mycket bra arbete. Uppmanar alla verksamhetschefer till att beställa
tårta eller fruktfat till sina medarbetare ute på de certifierade vårdcentralerna
som har utfört ett mycket gott arbete. (Se bilaga)
Minnesmottagning
Madelene Johansson visar några bilder och pratar om vad som är orsaken
till att inte alla VC är godkända och därmed inte uppfyllt kraven. (Se bilaga)
Astma, allergi/KOL
Fredrik Carlstedt och Yvonne Sjöö som båda ingår i astma/KOL-rådet
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redovisar hur det ser ut med godkända VC inom astma, allergi/KOL. Det
som i hög grad gör att vissa VC inte blir godkända är att det inte avsätts tid
från sköterska och att det på vissa ställen inte finns ansvarig läkare. (Se
bilaga)
Diabetes
Bengt Hanson pratar om certifieringen gällande diabetes. Bengt lyfter
frågan om hur det syns på 1177 att VC är certifierade. Redovisar även de
nationella målen när det gäller diabetes. Det blir bättre och bättre jämfört år
2017 mot år 2018. Vanligaste orsaker till att VC INTE blivit certifiera är
otillräcklig avsatt tid för diabetessköterska samt dåligt deltagande i
nätverksträffarna. (Se bilaga)
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Översyn jour och beredskap
Christina Gabrielsson har fått ett uppdrag från område öppenvård att göra en
översyn av jour och beredskap inom område allmänmedicin. Målet med
uppdraget är 5 punkter och översynen ska vara klar för beslut om ev. analys,
arbetsgrupp och utredning inför politisk beslutsprocess under april månad.
Några av mötesdeltagarna hade synpunkter som skickades med Christina i
hennes översyn.
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Kallelsesystem för gynekologisk cellprovtagning
Kerstin Karlsson informerar oss om att det tyvärr upptäckts ett nytt problem
i kallelsesystemet Invitation och denna gång finns det inga exakta siffror på
många kvinnor det gäller som inte blivit kallade för cellprovtagning enligt
rutin. Region Värmland är enda regionen i Sverige som kallar efter listning
och inte efter postnummer. Man vill helst ersätta systemet. (Se bilaga)
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RGS Webb
Ann-Marie Carlsson (AMC) från Patientsäkerhetsenheten vill ha en dialog
om utbildningsbehovet gällande RGS Webb. Breddutbildningen infördes
2009 och behovet av utbildning till nya distriktssköterskor kanske finns nu
igen. AMC får i uppdrag att skicka ut en inventeringslista till sjuksköterskor
och distriktssköterskor med kopia till cheferna för att kunna se hur mycket
utbildningar som blir aktuella. VC inom egen regin önskar få
inventeringslistan till verksamhetscheferna direkt. AMC jobbar även som
utbildningsansvarig inför bildandet av nya sjukvårdsrådgivningen i egen
regin.
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6
Försäkringsmedicin/ny rutin MBT
Caisa Hedlund informerade oss om att det blev en sent tecknad
överenskommelse för 2019. (Se bifogade bilder)
Vi fick även information om den nya rutinen som skrivs just nu för
medicinska bedömningsteam (MBT) på vårdcentralen. Syftet är att samtliga
vårdcentraler som ingår i Vårdval Vårdcentral i Region Värmland ska ha
medicinska bedömningsteam (MBT) enligt Krav- och kvalitetsboken. (Se
bilaga)
Rutinen bifogas senare då den ännu inte är fastställd.

Nästa vårdvalsråd är den 28 mars kl. 13-16 i Regionens hus.
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