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Minnesanteckningar från RMPO primärvård 14 November 2019 
 

Dag: 14 November 2019  

 

Tid: 8:30-12:00 

 

Plats: Skype möte   

 

Närvarande: 

Maria Engquist, Ordförande Region Jönköping 

Annette M Johansson  Region Östergötland  

Maria Randjelovic Region Östergötland 

Minna Arrelid Region Östergötland  

Mara Kosovic Region Östergötland  

Chris Landergren Landstinget i Kalmar 

 

 

Frånvarande: 
Patrick Glasberg Landstinget i Kalmar  

Charlotte Larsdotter  Region Jönköping  

Therese Silvander Landstinget i Kalmar 
Lotta Lindqvist, sekreterare Region Östergötland 

 

1. Välkommen! 
Ordförande Maria E hälsar välkomna till dagens möte. Godkännande av minnesanteckningarna från förra 

mötet.  

2. Kvalitetsindikatorer  
Maria E visar sammanställning med stapeldiagram data från Regin Kalmar och Region Jönköping. Data 

från Region Östergötland saknas denna gång.(se bifogad fil) 

Dep1, Dep2f, Dep4f, Dep5A 

Kalmar har nu till viss del kunnat rätta till data pga sina två vårdval.  

Har vårdval- Hälsoval (vårdcentral) och vårdval Psykisk hälsa (psykologer och kuratorer) När vårdval 

Psykisk ohälsa ligger direkt kopplad till en VC har man kunnat koppla ihop siffrorna. Men tex en leve-

rantör inom vårdval Psykisk ohälsa arbetar gentemot flera VC och där går detta inte och blir en felkälla. 

Gruppen diskuterar att inbyggda felkällor, både pga indikatorernas uppbyggnad men även olika vårdval, 

kommer alltid vara något att förhålla sig till. Det viktiga är diskussionen kring om vi har arbetsätt som vi 

kan lära av varandra. Med anledning av att Primärvårdskvalitet är relativt nytt för primärvården i våra 

regionen behövs även ett arbete med att förbättra registreringar- i nuläget finns säkert en relativt stor fel-

källa i registrering hos alla. 

Vårdgaranti 3 dagar 

Region Jönköping har tagit ut statistik för bara vårdcentralerna i regionen medan Kalmar har tagit ut sta-

tistik från vården i siffror. Gruppen beslutar om att vi framöver tar ut statistik från vården i siffror för att 

se primärvården som helhet och inte bara vårdcentral. Tex i Östergötland ingår inte fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter på vårdcentralerna så de proffesionernas 3 dagars tillgänglighet skulle falla bort om end-

ast redovisa på vårdcentrals nivå. Gruppen enas dock om att inte räkna in mödravård då detta inte ingår i 

någon av våra vårdval primärvård. 
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SIP 

Region Jönköping har tagit fram regionövergripande data (dvs inkluderar även andra enheter än vårdcen-

traler) medan Kalmar tagit fram SIP endast i primärvården.  

I Region Jönköping görs väldigt få SIP på andra enheter- (undantaget barn och ungdomspsykiatrin 620 st 

SIP av totalt 4027 st 1 januari tom 31 oktober) Både i Region Jönköping och Region Kalmar ligger hu-

vudansvaret för genomförandet av SIP i primärvården undantaget för Kalmar är barn och ungdomspsyki-

atrin. Oklart för Region Jönköping om det är så även här- ser ut så i statistiken just nu. I Region Östergöt-

land ligger ansvaret för SIP på primärvården bara om primärvården har ansvaret för patienten vilket gör 

att det kan finnas en högre andel SIP genomförda av andra enheter än primärvården. Detta får beakta när 

vi jämför siffror. Gruppen kommer dock överens om att vi framöver endast redovisar SIP genomförda i 

primärvården. 

 

3. Patientlöften 
Region Jönköping har förankrat patientlöftena i MPG primärvård lokalt. Inga synpunkter inkommit utan 

skrivningarna godkända. 

Region Kalmar och Region Östergötland är ännu inte klara med detta. Beslutas om att de genomför detta 

till nästa mötet och förhoppningsvis kan vi då fastställa våra skrivningar. ( se bifogad fil) 

4. Patientlöften 
Jönköping och RÖ har inte hunnit förankra hemåt ännu. Maria har arbetat vidare med löftena utifrån det 

vi diskuterade förra gången.  

Gruppen diskuterar vidare kring dessa och formulerar ett nytt försök. Viktigt att få till en tydlighet i löf-

tena och att inte i löftena riskera att lova sådant som till exempel inte ligger i primärvårdens uppdrag.  

Nytt förslag bifogas minnesanteckningarna.  

5. Avstämning NäraVård  
Inget nytt att rapportera ifrån Region Jönköping eller Kalmar.  

Region Östergötland har utifrån LGVU (ledningsgrupp för vård och omsorg- bred representation från så-

väl regionen och deras 13 kommuner) bildat en separat grupp med ansvar att ta fram en gemensam mål-

bild. 

En allmän synpunkt som framfördes var att vid utbildningsfrågor/behov skulle vi sjukvårdsregionalt 

framöver kunna överväga att samordna oss när det är lämpligt. 

6. Avstämning Kunskapsrådsmöten 
Inga nya kunskapsrådsmöten har varit aktuella sedan föregående möte.  

 

7. Övriga frågor 
Begäran om upplysningar från Registercentrum Sydost (RCSO) 

Gruppen beslutar att de två första frågorna besvarar vi var och en (Chris ansvarar för Kalmar och Anette 

för Östergötland). Svar skickas till Maria E senast på fredag nästa vecka den 22 november som sedan 

svarar ut  

Vi gör tolkningen att det handlar om vilka kvalitetsregister som i våra respektive regioner anser vara ak-

tuella för primärvården samt vilka av dessa som används. 

Sista frågan gällande vilket stöd vi anser att vi behöver för att underlätta användningen av kvalitetsregis-

ter kommer vi överens om följande: 

 Stort behov av att data från journaler överförs med automatik. Primärvårdens breda uppdrag gör 

att många kvalitetsregister skulle kunna vara aktuella men av resursskäl behöver prioritering 

ske. 

 Att det ur registren är lätt att få ut data  

 Möjlighet till analysstöd av data 

 

Maria R informerar om att de i sin region har för NDR tagit fram en IT lösning där NDR data i Cosmic 

automatisk överförs till NDR. Maria R återkommer om mer information och möjliga kontakt personer 

om det är så att en sådan lösning även skulle kunna vara attraktivt för Region Kalmar och Jönköping. 
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8. Kommande möten 
27 februari 2020- fysiskt möte  

Vid möte den 27 februari planeras följande punkter 

- Patientlöftena 

- Varje region försöka ta fram siffror från respektive region och skicka in i förväg så vi kan skapa jämfö-

rande staplar/diagram på våra indikatorer inför mötet. Maria E skickar ut en excell fil innan mötet där 

data kan föras in.  

- Rapportering från eventuella kunskapsrådsmöten  

- Uppdatering kring NäraVård arbetet i respektive region 

 

Följande möten sedan tidigare beslut 2020: 

- 7/5 halvdagsmöte via skype 

- 10/9 fysiskt heldagsmöte 

- 11/11 halvdagsmöte via skype 

Inbjudan har skickats ut för möten under 2020. Agenda och plats för möten uppdateras inom ca en 

vecka innan mötet. 

 

 

 

Maria Engquist 

Ordförande  


