Mötesanteckning

Branschrådet för externa vårdgivare
(BANDAGE-gruppen)
Mötesdatum:

2017-09-26

Tid:

Kl. 15.00 – 17.00

Plats:

Perrongen, Nya Gullbergsvass konferens

Deltagare
Agneta Hamilton, Kustens vårdcentral/Praktikertjänst
Anneli Virenhem, Primör Rehab
Erik Pileblad, Göteborgs Privatläkarförening GPLF
Karin Lundgren, Koncernstab hälso- och Sjukvård
Kathe Mandorff, Koncerninköp
Lennart Dückhov, Fysioterapeuterna
Malin Wiklund, Koncernstab hälso- och Sjukvård
Staffan Cavefors, Koncernstab hälso- och Sjukvård
Tomas Bremholm, Koncernstab hälso- och Sjukvård
Urban Pettersson Bargo, WeMind AB

Frånvarande
Jörgen Månsson, Carlanderska Sjukhuset (VGPF)
Agnetha Folestad, Capio Lundby Närsjukhus AB
Anna Antonelli, WeMind AB
Anders Wallmon, Göteborg Hand Center

Övriga deltagare
Barbro Hedin, Koncernstab hälso- och Sjukvård
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Dagordning

Ärende/ Anteckning

Ansvarig

1.

Inledning – Välkomna

Tomas Bremholm

2.

Anteckningar föregående möte.

Tomas Bremholm

3.

Dagordning

Tomas Bremholm

4.

Vårdgivarwebben och sökvägar
Olika sökvägar för att hitta aktuell
information – ”Uppdrag och avtal” –
”Branschråd för externa vårdgivare”. Här
kommer all information som dokument,
mötesanteckningar, bildpresentationer och
kontaktuppgifter att finnas.

Tomas Bremholm

5.

Uppdragshandling Branschrådet för externa
vårdgivare (BANDAGE-gruppen)
Diskussion om uppdragshandlingen där
önskemål om ny skrivning gällande
möjlighet till expansion av gruppen vid
behov kommer att tas upp igen vid nästa
möte. Gruppen ställde sig annars positiv till
de mer bearbetade, utvidgade och
klargörande uppdragspunkterna.

Tomas Bremholm

6.

Projekt e-frikort
Barbro Hedin
Elektronisk hantering av högkostnadsskydd
och frikort kommer införas under senare
delen av kvartal 4 2017 t.o.m. slutet av
kvartal 1 2018. Olika möjligheter till
lösningar för att införa systemet. Barbro tog
med sig frågor om införandemodellen och
synpunkterna om att det måste komma
tydlig information till vårdgivarna om hur
det fungerar samt att de vill bli aktivt
inbjudna.

7.

WeMind AB:s kvalitetsarbete
Urban redogjorde för WeMinds bakgrund
och insatser hittills. SVIPS-projektet handlar
om att göra vården mer transparent vad
gäller utfall av vårdinsatser och är i nuläget
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ett it-projekt som snart ska testas i Uppsala
och i Göteborg. Centrum för
psykiatriforskning är huvudman.
8.

Kommande möten
Nästa möte är 2017-10-17 kl 15-17.
Beslutades att 2018 års första möte är 30
januari och att det vid detta möte beslutas
om ett eventuellt till under våren.

9.

Övriga frågor
Kunskapsutveckling, digitalisering,
patientsäkerhet och jämlik vård.
SITHskort – varför använde man inte bankid
som verifiering i stället?
Kiv-problem för privata vårdgivare: om man
inte själv uppdaterar sina uppgifter i
registret åker man ur efter ett år.
Inköp har träffat ortopedileverantörer inför
upphandlingen av ortopedi.
Uppföljning av dyra behandlingsmetoder
gällande urologi – görs detta?

10.

Mötet avslutas
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Information till andra grupper
Mötesanteckningarna kommer att publiceras på Branschrådets webbplats.

Nästkommande möten
2017-10-17, Nya Gullbergsvass konferens, Centralen kl. 15-17. Kallelse
kommer att skickas ut i god tid innan.

Ordförande

Sekreterare

Tomas Bremholm

Karin Lundgren

Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstab hälso- och sjukvård

tomas.bremholm@vgregion.se

karin.a.lundgren@vgregion.se
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