2020-09-18 Minnesanteckning politiskt
Samrådsorgan mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen
För VGK

För VGR

Axel Josefsson (M), Göteborgsregionen,
Kent Lagrell (M), Göteborgsregionen, ordf
Katarina Jonsson (M), Skaraborg
Ulf Olsson (S), Boråsregionen
Martin Carling (C), Fyrbodal
Anna-Karin Skatt (S), Skaraborg
Bengt Hilmersson (C), Boråsregionen
Lena Hult (S), Fyrbodal

Johnny Magnusson, ordf Regionstyrelsen, v ordf
Helene Eliasson, v ordf Regionstyrelsen
Jonas Andersson, ordf HSS
Håkan Linnarsson, 2 v ordf HSS
Tony Johansson,1 v ordf HSS

Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom
Anneli Assmundson Bjerde, beredning
Lena Holmlund, Göteborgsregionen
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Magnus Haggren, Boråsregionen
Jan Malmgren, Skaraborg

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kaarina Sundelin, VGR
Anne-Marie Svensson, VGR
Rose-Marie Nyborg, VGR, beredning

Ej närvarande:
Anna-Karin Skatt (s), Skaraborgs kommunalförbund, Helene Eliasson, v ordf.
Regionstyrelsen, Kaarina Sundelin, Beställning och produktion, VGR, Ulf Olsson
Boråsregionen
Fredag den 18 september kl. 8.30-10.00
Mötesform: Teams
Dagordning
1. Mötets öppnande
a. Övriga frågor – inga övriga frågor.

2. Godkännande av dagens agenda
Dagordningen godkänns.

3. Föregående minnesanteckningar
Godkänns.
4. Rapport från samverkan mellan VGR och kommunerna under covid-19
Information. Föredragande: Ann-Charlotte Järnström och Ann Söderström.
Både Ann-Charlotte och Ann berättar att det har varit en väldigt god samverkan kring
Covid-19 redan från starten. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) blev snabbt forum för

frågor om covid-19 som behövt lösas eller omhändertas i samverkan. Från regionens sida
har expertkompetens från smittskydd och vårdhygien deltagit. Inledningsvis hölls täta
möten som numera glesats ut. Ansatsen har varit att ”allt går att lösa”.
Vårdhygien har arrangerat webbinarier som varit mycket uppskattade och välbesökta. En
del i samverkan har handlat om skyddsmateriel där man tillsammans försökt göra det så
enkelt som möjligt. Provtagning är ett annat område med fokus på att de som har lindriga
symtom men ej har covid-19 snabbt ska kunna återgå till jobbet. Nu pågår samverkan om
antikroppstester, kommunal hälso-och sjukvårdspersonal erbjuds provtagning utan
kostnad, i nästa steg erbjuds allmänheten provtagning.
Värdefull erfarenhet är att man lyckats hålla korta beslutsvägar, det har varit lätt att lyfta
luren. Fokus har varit att hitta bra lösningar, att invånaren/patienten kommer först. AnnCharlotte understryker att regionen varit ett mycket gott stöd till kommunerna.
Kommunens hälso- och sjukvård har gjort en stor insats och ett gott arbete men det finns
behov av mer läkartillgång/stöd i kommunal hälso- och sjukvård.
Trots alla utmaningar under pandemin har man inom flera områden tagit stora steg
framåt, ett sådant exempel är alla digitala möten.
På frågan om vad mer som kan göras vad gäller läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård svarar Ann att det främst handlar om en ökad läkarnärvaro.
Förslag till ställningstagande:
• SRO noterar informationen
5. Lägesrapport Nära Vård -30 min
Information
Föredragande: Jeanette Andersson, VästKom och Ann-Marie Svensson, VGR
• Färdplan Nära vård
Det handlar om Nära vård som begrepp, inte fysiska eller organisatoriska gränser.
Utgår från den enskildes behov. På nationell nivå ses primärvårdens grunduppdrag
över och i det nya förslaget är primärvården både den vård som bedrivs av
kommunen och av regionen. Färdplanen som tas fram är en strategisk färdplan för
nära vård. Nu pågår delregionala dialoger för att inhämta synpunkter.
Gemensam färdplan är en del i utvecklingen av Nära vård där HoS-avtalet är grunden
för arbetet.
Genomförda workshops och dialogträffar om Färdplanen har fått ett mycket positivt
mottagande.
• Uppdrag samverkansstruktur/organisation
Det uppdrag som SRO gav vid förra mötet att se över regional och delregional
samverkansstruktur har påbörjats
• Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal samt ök samverkan vid
in och utskrivning
Huvudavtal- Hälso- och sjukvårdsavtalet
• Underavtal
• Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och
sjukvård

•

•

•

ÖK samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om
pengar

Överenskommelsen om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård ska utvärderas och förslag till ny överenskommelse ska tas fram. Start
årsskiftet 2020 - 2021. Detta arbete behöver samordnas med ovan revidering och
gemensamma områden behöver identifieras
Nytt identifierat område: Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård
i hemmet
Det sker en samordning av uppdragen och det handlar inte om att ta fram ett
nytt avtal utan om revidering och uppdatering. Arbetet börjar med delprojektet
Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet.

Tidsplan – ett paket kommer på remiss i april – juni 2021, ställningstagande i september
och beslut kring årsskiftet. SRO lyfter vikten av att kan hålla tidplanen.
Förslag till ställningstagande:
• SRO noterar informationen
6. Nuläge FVM
Information
Föredragare: Ann-Charlotte Järnström, VästKom och Ann-Marie Svensson, VGR
Ann-Charlotte berättar att alla kommuner är med i Option 1 som är ett IT-stöd för
informationsutbyte mellan vårdgivare. Nu pågår designarbete med verksamhetsexperter
som deltar. Verksamhetsperspektivet knyts samman med med FVM.
Cirka två tredjedelar av kommuner har tecknat Option 2 som är ett IT-stöd för elevhälsa
och en tredjedel har tecknat Option 3 som ger ett IT-stöd för kommunal hälso- och
sjukvård.
Utmaningarna är att det ser olika ut i den geografi vi verkar i och det är viktigt att ensa i
de områden där det är angeläget med gemensamt arbete och lika arbetssätt.
Spännande framtid många utmaningar.
Förslag till ställningstagande:
• SRO noterar informationen
7. Överenskommelse Samverkan för barn och ungas hälsa
Ställningstagande
Föredragare: Ulrika Söderlund, Kunskapsstöd psykisk hälsa, VGR
Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och lagstadgade
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband
med placering i samhällsvård. Inledningsvis startade två uppdrag, dels en revidering av
Västbus dels framtagande av en överenskommelse om samverkan vid placering av barn
och unga i samhällsvård. Under arbetets gång sågs ett mervärde av att slå samman

uppdragen till en överenskommelse. Förslaget har varit på remiss hos samtliga
kommuner och VGR.
Genom överenskommelsen stärks barn och ungas rätt till samordnade insatser och den
tydliggör förskolans/skolans roll i samverkan. Överenskommelsen ställer krav på tydlig
struktur för samverkan om barn och unga.
Synpunkter från remiss har inte medfört större förändringar av innehållet, har mestadels
omhändertagits som utvecklingsområden.
På fråga om resurser finns för implementering av överenskommelsen gavs svar att det
finns medel avsatt både för implementering och möjlighet till stöd på olika sätt.

Förslag till ställningstagande:
• SRO ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen. SRO rekommenderar huvudmännen att ta beslut om
överenskommelsen.
8. Kommande möten
2020: 6 november
Följer BHU:s presidietider. Skickas ut för kännedom med beslut den 6 november.
Förslag 2021: 26 februari, 21 maj, 24 september och 19 november.

Kent Lagrell, GR, ordf
VästKom

Johnny Magnusson RS, VGR, vice ordf
Västra Götalandsregionen

