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DAGORDNING
1. Aktuellt inom Region Västmanland
Kenneth Östberg inleder med information gällande covid-19 inom sjukvården. Det
pågår en ökad smittspridning i länet och patienter finns återigen inlagda för
intensivvård. Än så länge fungerar vården och operationer sker enligt plan, där målet
är att vara ifatt inom 6 till 12 månader.
Barbro Larsson fortsätter med information om psykiatrin. Det har inte skett någon
ökning av patienter till psykiatrin, men det finns en oro för att isoleringen har
påverkat människors psykiska ohälsa. Hon nämner även forskningsprojektet CoviDep,
där behandling av nedstämdhet via telefon ges till personer som är 65 år och äldre
under pågående pandemi.
Deltagarna diskuterar åldern på personer som nu smittas och är i behov av
sjukhusvård, och om det skiljer sig mot hur situationen såg ut i våras. Vidare
diskuteras äldres mående på grund av restriktioner och nedstängningar, och
problematiken med att personer som mår dåligt kanske inte söker hjälp.
Lina Eriksson berättar om arbetet med vaccinering för den årliga säsongsinfluensan,
där vårdcentraler på olika sätt har förändrat rutiner för att undvika trängsel.
Robert Lennes informerar om att budgetfullmäktige hålls tisdagen den 17 november
och Barbro Larsson redogör kort för majoritetens budgetförslag.
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Deltagarna diskuterar att bland annat frikyrkor har arrangerat möten utomhus och
hur viktigt det är att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Vidare
diskuteras att media har skrivit om att äldre skyddsutrustning har eldats upp.
2. Frågor från deltagarna
•

Hur ser kösituationen till operation ut?

Kenneth Östberg berättar att det ses ett minskat antal remisser under 2020 jämfört
med 2019. Sjukvården gör sitt yttersta för att nå målet att vård ska fås inom
vårdgarantin, inom 6 till 12 månader. Variationen inom avdelningarna är stor, vissa är
redan ifatt medan vissa ligger sämre till. Vidare informeras även om satsningen på att
bygga ut från 9 till 14 intensivvårdsplatser till våren.
Deltagarna diskuterar behovet av bemanning kopplat till fler vårdplatser.
•

Hur ser det ut gällande vaccinationsplanering?

Lina Eriksson informerade om rutiner gällande den årliga säsongsinfluensan under
punkt 1. Kenneth Östberg berättar att en särskild grupp, som leds av Åke Tenerz,
ansvarar för arbetet med framtida vaccinering mot covid-19 för att vaccinering ska
kunna starta när det finns ett vaccin på plats.
Deltagarna diskuterar vilka som räknas till riskgrupp, kring eventuell rädsla för att
vaccinera sig samt vilka prioriteringar gällande vaccinering som ska göras. Vidare
diskuteras hur många som testar sig för covid-19, informationen som gått ut gällande
vaccinering för säsongsinfluensan och om vaccinering mot lunginflammation.
•

Finns det någon tanke kring hur man ska hantera de personer som eventuellt får
psykiska problem på grund av en lång tids isolering i samband med pandemin?

Barbro Larsson informerade om projektet med telefonkontakt till äldre under punkt
1. Kenneth Östberg informerar om att primärvården gör en initial bedömning om
eventuell specialistbehandling behövs, men att svårighet ligger i att lokalisera
patienterna. Det berättas även om en telefonlinje som man kan ringa till vid oro.
Deltagarna diskuterar möjligheten att ordna samtalsgrupper inom
pensionärsorganisationerna och eventuell möjlighet att söka medel från regionen för
det. Vidare diskuteras den eventuella skam personer känner inför att söka hjälp.
Bemanning av läkare på Säbo, särskilda boenden för äldre, diskuteras, utifrån
uppgifter i media att en stor del av kontakten har skett via telefon.
• Har regionen tappat personal under pandemin?
Kenneth Östberg informerar om att det jämfört med samma period föregående år
inte ses någon förändring.
•

Primärvårdsprogrammet

3 (3)
Datum

2020-11-09

Lina Eriksson informerar om primärvårdsprogrammet, avtalet som styr
vårdcentralerna. Utifrån utvecklingen och arbetet med Nära vård, att arbeta mer
patientnära, behöver även primärvårdsprogrammet ses över. Under våren 2021 ska
det beslutas om det nya programmet, efter en remissrunda, och det nya programmet
ska sedan gälla från 2022. Hon informerar vidare om hur nya förslaget ska tas fram
och att Utskottet för folkhälsa och sjukvård ska följa arbetet.
Deltagarna diskuterar vad Nära vård innebär.
Barbro Larsson fortsätter och ger exempel från andra delar av landet gällande
arbetet med Nära vård. Kenneth Östberg tillägger att primärvårdsprogrammet är ett
viktigt stöd till arbetet med Nära vård samt att Covid-19 har gjort att den mobila
verksamheten har kunnat utökas, vilket ska fortsätta även efter pandemin.
Deltagarna diskuterar digitalisering, mobil verksamhet, hur enklare akuta vårdbehov
kan lösas och hur läkartjänster ska göras mer attraktiva. Vidare diskuteras kompetens
kopplat till om vård ska ges nära patienter och inte av specialister samt säkerhet
kopplat till digitala vårdlösningar. Deltagarna diskuterar också om lärdom dras från
andra regioner och hur samarbetet med andra regioner i arbetet med Nära vård ser
ut. Avslutningsvis diskuteras om pensionärsorganisationerna kan komma med
synpunkter på arbetet med kommande program.
Lina Eriksson berättar att det finns en podd, Nära vård-podden, via SKR (Sveriges
kommuner och regioner), samt att primärvårdsprogrammet i sin helhet kan läsas via
regionens hemsida: https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-ochsamverkan/primarvarden/primarvardsprogrammet/
3. Nästa möte: måndagen den 8 februari 2021
4. Övriga frågor
Deltagarna diskuterar en artikel i media gällande eventuell höjning av
patientavgifter.
5. Mötet avslutas

