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Förslag att utse vårdcentral i det akademiska nätverket
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att S:t Eriks vårdcentral blir en av fyra noder i det
akademiska nätverket steg 2. Akademiska vårdcentraler (AVC) är ett
koncept för att stärka den patientnära forskning, utbildning och utveckling i
syfte att höja vårdens kvalitet inom primärvården.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-11-07
Beslutsunderlag från Stockholms läns sjukvårdsområde
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

utse S:t Eriks vårdcentral som en av fyra noder i det akademiska
nätverket steg 2

Förvaltningens motivering till förslaget
Förslaget utgör steg två i etableringen av AVC vars syfte är att stärka
patientnära forskning, utbildning och utveckling inom primärvården. Steg
två syftar till att täcka in resterande delar av länets primärvård, oavsett
huvudmannaskap, i konceptet AVC. De fyra nya noderna ska tillsammans
med de fyra befintliga AVC-noderna Jakobsbergs vårdcentral, Hässelby
vårdcentral, Liljeholmens vårdcentral och Gustavsbergs vårdcentral bilda
strukturer och nätverk så att all primärvård, inklusive BVC/MVC och
rehabiliteringsverksamhet, inom Stockholms län, oberoende av driftsform,
täcks in.
Som ett led i utvecklingen av Stockholms akademiska sjukvårdssystem
etablerades 2011 de fyra första AVC-noderna. AVC har mandat att involvera
all landstingsfinansierad primärvård för att skapa bred förankring och
dialog i sitt arbete. På sikt ska även samverkan med verksamheter som
psykiatri, geriatrik, akutsjukvård, folktandvård med flera etableras. AVC är
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noder som samverkar med lärosäten och andra utbildningssamordnare.
Viktiga medaktörer är Centrum för allmänmedicin (CeFAM) och Centrum
för klinisk utbildning (CKU). Ärendet har beretts av styrgruppen för AVC.
Styrgruppen för AVC består av representanter från Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO), Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL personal
och utbildning, Karolinska Institutet (KI). CeFAM och enskilda högskolor
samt privata vårdgivare.
Under 2013 har fyra nya uppdrag som noder i akademiska nätverk utlysts.
Vid ansökningstidens slut hade 11 ansökningar inkommit om uppdraget
som nod i akademiskt nätverk. En särskild prioriteringsgrupp lämnade
förslag till styrgruppen. Styrgruppen enades om att föreslå Mörby och
Huddinge vårdcentraler inom SLSO samt Vårdcentralerna i Tiohundra AB
och den privatdrivna S:t Eriks vårdcentral.
Ekonomiska konsekvenser
Finansieringen av AVC på S:t Eriks vårdcentral ryms inom idag befintlig
budget för CeFAM.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Fördjupad och mer lokalt spridd FoUU-verksamhet förväntas på sikt
förbättra patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Fördjupad och mer lokalt spridd FoUU-verksamhet förväntas på sikt verka
för en mer jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Ökad lokal verksamhet inom FoUU förväntas få positiva konsekvenser för
miljön med anledning av ett minskat behov av resor.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef

HSN 1311-1239

