Informationsbrev vecka 22 2018
Patientmiljarden
Bifogar PP-presentationen om Utökad väntetidsuppföljning som presenterades av
Carina Werner och Marie Sjödén på dialogmötet.

ST-fördelning
ST fördelningen i maj är nu färdig och egenregi fick 5 block och Läjeskliniken,
Säröledens Familjeläkare, Amadeuskliniken, Husläkarna Falkenberg och
Laurentiuskliniken fick 1 block vardera.

Tider för kvalitetsrevision i höst
Bifogat finns tider för när vi kommer till er vårdcentral i höst för kvalitetsrevision.
Hör av er om ni har några frågor!
Pernilla.Wallerstedt@regionhalland.se

Grön Rehab
Bifogar uppdaterad version av ”Process och instruktion för deltagande- Grön Rehab

Telefonlista Hallands Sjukhus
Hallands Sjukhus har sammanställt en telefonlista att använda då närsjukvården har
behov av konsultation inom specialistvården. Listan bifogas

Patientmiljarden
Falkenberg 20180516

Uppdrag till förvaltningarna
Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att Region Halland ska
delta i överenskommelsen Patientmiljarden

Mål
Målet med överenskommelsen 2018 är att bidra till utvecklingen av
tillgängligheten till primärvården och samordningen av patienternas
vårdinsatser

Satsningens intention 2018
Regeringen ser att patientmiljarden är en del i arbetet med att reformera hälso‐ och
sjukvården. Insatserna inom ramen för överenskommelsen avser att bidra till ökad
tillgänglighet i primärvården och ökad samordning, delaktighet och trygghet för
patienterna.
I patientmiljarden ingår att stödja landstingen att successivt införa en förstärkt
vårdgaranti i primärvården i enlighet med utredningens förslag. Att stimulera
landstingen att införa så kallade patientkontrakt för patienter med komplexa och
omfattande vårdbehov.
Införa modell för uppföljning patologi.

Överenskommelse Patientmiljarden 2018
Utvecklingsområde 1
Patientkontakt
•
•
•
•

Överenskommelse
Fast vårdkontakt
Överenskommen tid
Sammanhållen plan

Överenskommelse Patientmiljarden 2018
utvecklingsområde 2
Tillgänglighet
Utvecklad väntetidsuppföljning inom primärvård
• Utökad uppföljning
• Ny vårdgaranti - medicinsk bedömning inom 3 dagar

Utökad uppföljning
Tillgängligheten ska ses ur ett bredare och mer utmanande perspektiv
• Uppföljning ska inkludera bl.a. återbesök, all legitimerad personal
• Diagnos och åtgärdskoder ska registreras av all legitimerad
personal
• Påbörja rapportering till nationella väntetidsdatabasen 1 jan 2019

Ny vårdgaranti inom primärvård
Vårdgarantin 7 dagar till läkare

3 dagar medicinskbedömning
Legitimerad personal (ssk, psykolog, fysioterapeuter m.m.)

Mottagningsbesök- digitala besök- hembesök- (telefon)

”0:an Behovsbedömning
•

Patienten tar kontakt

•

Behöver patienten en vidare kontakt med vårdcentralen
• Nej
• Ja

Har patienten ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidgivare känt medicinsk problem
eller en utebliven behandlingseffekt?

Nej

Ja

Vårdgarantipatienten

Medicinsk bedömning inom 3 dagar

Vad - Medicinsk bedömning
• Syftar inte till den behovsbedömningen ”0”
• Utan syftar på den medicinska bedömningen som görs av den
yrkesgrupp som patienten möter efter behovsbedömningen inom
ramen för vårdgarantin

Vem- Medicinskbedömning
• Bedömningen ska göras av legitimerad personal- med tillräcklig
kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov av Hälsooch sjukvård.
• Avgörandet om vem som bör utföra den medicinska bedömningen
bör i första hand bero på patientens aktuella behov

Hur – medicinsk bedömning
• Den medicinska bedömningen ska följas upp genom att det i
journalen finns en åtgärds- eller diagnoskod registrerad.

Proposition 2017/18:83

Hinder risker – Förutsättningar
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Revisionsmöten på Vårdval Halland enheter närsjukvård hösten 2018
I höst är det dags för revisionsbesök från regionskontoret igen i enlighet med
uppföljningsplanen i uppdragsbeskrivningen för Vårdval Halland.
Tid och plats
Ni har fått tider tilldelade er, se nästa sida. Om ni har behov av att byta tid så önskar
vi om möjligt att detta sker inom samma kommun för att vi logistiskt ska få ihop det.
Ta då kontakt med aktuell enhet som ni önskar byta med och när ni är överrens
kontakta oss för att stämma av.
Besöket beräknas ta 2 timmar och det sker på er enhet.
Innehåll i besök
Områden som kan vara aktuella för revisionen beskrivs på sidan för uppföljning på
extranätet. Kompletterande information kommer innan hösten om vi kommer att lyfta
några särskilda områden. Era eventuella avvikelser från tidigare revision kommer att
följas upp.
Deltagare
Ni väljer själva vilka som är med på besöket utifrån vilka ni tycker är lämpliga.
Rapport
Er rapport från i höstas hittar ni på samarbetsplatsen ”Revision Vårdval Närsjukvård”
på extranätet. Ni som är chefer har behörighet till er vårdcentrals resultat. Behöver ni
skaffa behörighet kontaktar ni Susanne Johansson (kontaktuppgifter nedan) så
hjälper hon er.
Tveka inte att på att höra av er om ni har några frågor eller om ni inte hittar er enhet i
listan!

Kontaktperson:
Pernilla Wallerstedt, kvalitetsrevisor
0702-531191,
Pernilla.Wallerstedt@regionhalland.se

För behörighet eller frågor kring
samarbetsplatsen;
Susanne Johansson
035-13 48 62,
susanne.n.johansson@regionhalland.se
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Kvalitetsrevision hösten 2018
Uppdaterad senast: 180528
Datum Veckodag Ort
180822 onsdag
Laholm

Vårdcentral
Tid
Helsa Knäred
9.00-11.00
Helsa Glänninge
9.00-11.00
Lagaholmskliniken
12.30-14.30
Familjeläkarna vid torge12.30-14.30

180823 torsdag

Halmstad

Vc Nyhem
Vc Andersberg

12.30-14.30
15.00-17.00

180828 tisdag

Laholm

Vc Centrum Laholm
Strandängshälsan
Laholmshälsan

9.00-11.00
12.30-14.30
15.00-17.00

180907 fredag

Falkenberg

Familjeläkarna Skrea 8.15-10.15
Familjeläkarna Söderbro8.15-10.15
Husläkarna Falkenberg 10.30-12.30
Laurentiuskliniken
14.00-16.00

180910 måndag

Halmstad

Amadeuskliniken Sönd 12.15-14.15
Amadeuskliniken Fylling12.15-14.15
Söndrumkliniken
14.30-16.30

180924 måndag

Falkenberg

Vc Falkenberg
Vc Ullared
Vc Vessigebro

9.00-11.00
12.45-14.45
12.45-14.45

181003 onsdag

Kungsbacka

Vc Särö
Säröledens familjeläk

9.00-11.00
12.30-14.30

181004 torsdag

Falkenberg/HalmVc Slöinge
Vc Getinge

8.00-10.00
10.30-12.30
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181017 onsdag

Kungsbacka

Husläkarna Vallda
Stenblomman

9.00-11.00
12.30-14.30

181101 Torsdag

Halmstad

Kattegattkliniken
Viktoriakliniken

12.30-14.30
15.00-17.00

181108 torsdag

Kungsbacka

Vc Åsa
Vc Fjärås
Vc Onsala

9.00-11.00
12.30-14.30
15.00-17.00

181109 fredag

Halmstad

Vc Bäckagård

8.30-10.30

181112 måndag

Kungsbacka

Husläkarna Kba
Vc Kungsbacka
Vc Kolla

9.00-11.00
12.30-14.30
15.00-17.00

181116 fre

Varberg

Neptunuskliniken
Varmbadhuset

12.15-14.15
14.30-16.30

181119 mån

Halmstad

Vc Vallås

14.30-16.30

181120 tis

Halmstad/Hylte Vc Oskarström
Vc Torup
Vc Hyltebruk

9.00-11.00
12.30-14.30
15.00-17.00

181128 onsdag

Varberg

Västra Vall
Vc Tvååker
Läjeskliniken

8.00-10.00
10.30-12.30
14.00-16.00

181129 tors

Halmstad

Capio Citykliniken
Tudorkliniken

12.30-14.30
15.00-17.00

181203 mån

Halmstad

Vc Hertig Knut

14.30-16.30

181207 fre

Varberg

Vc Håsten
Vc Veddige

9.00-11.00
12.30-14.30

Diarienr
Datum
2018-05-29

Diarienummer
DNRGS170050

Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Camilla Falk
Hälso o sjukvårdsstrateg

Process och instruktion för deltagande – Grön Rehab
Kontrakterade vårdgivare:
http://www.kroksjon.se/
https://www.sorbyretreatcenter.com/
http://www.gronhalsaorehab.se/
http://www.cahom.se

http://www.lillahalsotradgarden.se/

Målgrupp och uppdrag:


Grön Rehab vänder sig till personer som har en lätt till medelsvår depression,
ångest eller stressrelaterat tillstånd. Målgruppen i första hand blir patient med
utmattningssyndrom F 43. 8A då remittent på Vårdcentralen bedömer att patient/deltagare kan delta på Grön rehab under 12 veckor och Försäkringskassan
godkänner det. Ett intygsunderlag ska ingå som styrker att arbetsförmågan är
nedsatt på grund av sjukdom med minst 25 %.



Grön Rehab i Region Halland står som en komplettering till den övriga rehabilitering och behandlingsprocess i den rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral, en social aktivitet som vårdcentralen inte själva kan
erbjuda.



Målet med de patienter/deltagare som deltar i den aktivitet som leverantören av
Grön rehab bedriver enligt avtal med Region Halland ska öka sin hälsa och
återfå sin arbetsförmåga.



Ingen behandlande verksamhet förekommer på Grön rehab såsom strukturerade
samtal eller avslappningsövningar.



Deltagarens aktivitet ska genomföras under åtta - tolv veckor (8- 12) veckor, tvåtre (2-3) dagar i veckan. Varje tillfälle ska vara minst fyra (4) timmar. Den totala
tiden för en deltagares aktivitet ska inte överstiga 96 timmar.



Aktiviteterna genomförs enligt särskild struktur och i huvudsak individuellt för deltagaren. En del av gårdarna har djurhållning.



En vistelse genom avtal med Region Halland är kostnadsfritt för patienten/deltagaren.

01054
Diarienr

Sjukintyg till Försäkringskassan:


Grön rehab i Region Halland står som en komplettering till den övriga rehabiliterings- och behandlingsprocess i den rehabiliteringsplan som patient/deltagare
genomför via sin vårdcentral, en social aktivitet som vårdcentralen inte själva kan
erbjuda. Observera dock att detta inte med automatik innebär att personen har
rätt till ersättning från Försäkringskassan.



Diagnoser som lättare och medelsvår depression, ångest och stressrelaterade
tillstånd har kortare rekommenderade sjukskrivningslängder än vad rehabiliteringsinsatsen kräver (8- 12 v) utöver remisstid att komma till aktiviteten. Därmed
kan Försäkringskassan komma att ifrågasätta sjuskrivningens omfattning och
längd kopplat till denna aktivitet för ovanstående diagnosgrupper.



Grunden för ersättning från sjukförsäkringssystemet är att det ska vara medicinskt styrkt att arbetsförmågan är nedsatt med minst ¼ under tiden för hela aktiviteten.



Försäkringsmedicinskt beslutstöd och Nationella riktlinjer för vård vid depression
och ångestsyndrom utgör grunden för bedömningen (Socialstyrelsen).



Det ska i läkarens sjukintyg till Försäkringskassan stå en anteckning om hur
Grön rehab perioden ska följas upp och utvärderas, se punkt uppföljning.

Remittering:
 Grön rehableverantörerna har inte journalsystem. Remissen bör därför gå med
vanlig post till dessa för att hantering av personuppgifter blir rätt.
 Patienten ska vara medicinskt färdigutredd och det ska finnas en överenskommelse med patienten om att Grön rehab är en del i rehabplanen.
 Sjukresor är möjligt om patienten inte kan ta sig till Grön rehabverksamheten.
 Gården ska kunna hämta patienten vid närmsta hållplats.
 Patienten/deltagaren ska av behandlande läkare bedömas ha nytta av Grön Rehab vistelsen i sin rehabiliteringsprocess och kunna delta under hela 12 veckorsperioden.
 Grön rehab gården som patienten väljer ska om de kan ta emot, kunna ta emot
patienten/deltagaren inom sextio(60) dagar. Vårdenheten ska meddelas besked
inom två (2) arbetsdagar. Vidare får patienten välja en annan gård.
Uppföljning:
 Ett uppstartsmöte ska av Leverantören av Grön rehab bokas in och genomföras
för den enskilda deltagaren innan den bokade aktiviteten för Gröna rehab startar.
 Ett uppföljningsmöte(digitalt eller fysiskt) ska av Leverantören av Grön rehab bokas in för varje enskild deltagare och genomföras efter fyra (4) veckor från start.
Minst en representant från verksamheten för Grön rehab ska närvara vid uppföljningsmöte samt Rehabsamordnare från remitterande vårdcentral och den enskilda deltagaren.
 Ett avslutningsmöte ska av Leverantören för Grön rehab bokas in för varje enskild deltagare och genomföras efter senast tio (10) veckor från start.
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När aktiviteten avslutas för perioden ska ett remissvar med dokumentation från
gården ske till den remitterande vårdenheten. Remissvar och dokumentation ska
ske enligt särskild instruktion, se nedan.

Grön Rehab – instruktion för remissvar
När aktiviteten avslutas för perioden ska ett remissvar med dokumentation sändas till
remittent och rehabsamordnaren.
Remissvaret ska bestå av följande dokumentation:
1. Inkommen remiss
Där det framgår att medicinsk utredning är genomförd och att överenskommelse finns mellan deltagare och den remitterade vårdcentralen om Grön rehab som aktivitet.
2. En utförlig beskrivning av patienten/deltagaren genomförda aktiviteter på gården under perioden. Enligt struktur punkt 4.6 avtal:
Samling – Gruppen samlas i en lugn te/kaffestund och välkomnas. Samlingen
avslutas med kort genomgång av dagens möjliga aktiviteter.
Egen tid – Lugn stund på enskild plats som deltagaren själv väljer.
Aktiviteter – Deltagaren väljer själv aktivitet efter egna förutsättningar och behov.
Avslutande samling – Gruppen samlas för en lugn stund med eller utan
fika/mat. Därefter avlutas dagen och deltagarna lämnar verksamheten.
Beskrivning av närvarotid och nivå på deltagande i de olika momenten.
3. En dokumentation av den utvärdering gården och deltagaren genomfört gemensamt av perioden på Grön rehab.
Som val av metod för utvärdering vid vistelsens start och avslut rekommenderas Norfunk (Soren Brage)
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Har du frågor runt
en patient om
specialiserad vård?

När du som läkare i närsjukvården har frågor kring specialistvård av en
patient kan du kontakta Hallands sjukhus för råd, handläggnings- och
behandlingsrekommendationer.
Du hittar alla telefonnummer samlat på
http://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-samverkan/vardval-hallandoch-privata-vardgivare/vardval-halland-narsjukvard/telefonlista-forlakare-inom-narsjukvarden-till-specialiserad-vard/
Sidan kan uppdateras.

Hallands sjukhus maj 2018

