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Dagordning
1. Mötets öppnande
a. Coronagrupp, Ann Söderström
2. Godkännande av dagens agenda
Agendan godkänns.
3. Föregående minnesanteckningar
Godkändes

4. Nuläge Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Föredragare: Ann-Charlotte Järnström, VästKom
Det är viktigt att vi knyter ihop utvecklingen av Nära Vård och FVM i för att få en
god och likvärdig vård. VästKoms styrelse har ställt sig bakom målbilden Tim som
är ett sätt att berätta hur vardagen kan bli enklare med smartare sätt att jobba.
Kommunerna i Västra Götaland är på väg att besluta kring de optioner man
tecknat.

Fråga: Hur blir vården för invånaren när systemen kommer att se olika ut i olika
kommuner i relation till VGR?
Svar: Samtliga kommuner har tecknat option 1, men det fortsatta arbetet vi får se
som en långsiktig process.

Ställningstagande:
•

SRO noterar informationen

5. Förslag till förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning
till 31/12 2021
Föredragare: Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför
ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska
överenskommelsen utvärderas, både vad gäller reglering av betalansvaret och inoch utskrivningsprocessen. Uppföljning och utvärdering ska vara underlag för
dialog om eventuella förändringar. Mellan 2018-09-25 t om 2020-03-31 har en
successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar skett inom psykiatrin. Den 1
april 2020 gäller samma överenskommelse inom psykiatrin som inom övrig hälsooch sjukvård. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns därför behov
att förlänga den för att det ska vara möjligt att utvärdera eventuella
konsekvenser inom psykiatrin.
Ställningstagande: SRO ställer sig bakom beslutet att förlänga
Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård t o m 2021-12-31 och rekommenderar huvudmännen att ställa sig
bakom förslaget.
6. Inriktningsdokument integrerade verksamheter
Ingen föredragning:
Förslaget till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende har tagits fram inom
ramen för länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra
Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från
de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller
utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. Styrgrupp för
handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom det omarbetade förslaget till
inriktningsdokumentet den 6 december 2019 och Vårdsamverkan Västra
Götaland (VVG) gjorde detsamma den 10 februari 2020.

Förslag till ställningstagande:
•

SRO ställer sig bakom inriktningsdokumentet Organiserat integrerat
arbete för personer med psykisk hälsa, missbruk och beroende samt
rekommenderar huvudmännen att besluta om inriktningsdokumentet.

7. Färdplan Nära vård och uppföljning av Hälso-och sjukvårdsavtalet – Utkast till
Färdplan och projektplan för revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet
presenteras.
Föredragare: Jeanette Andersson, VästKom
Inför arbetet med revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet har en
enkätundersökning gjorts. Enkäten vände sig till alla kommuner, förvaltningar
inom VGR samt till styrelsen för PrimÖR, branschråd för privata vårdgivare för
vårdval vårdcentral och rehab. Det var en god svarsfrekvens med 48 svar från
kommuner inkl. stadsdelar och samtliga mottagare (10) i VGR. Frågor ställdes om
nya avsnitt, gemensamma utvecklingsområden och eventuella hinder som
försvårar samverkan.
När angelägna gemensamma utvecklingsområden ska anges visas tydliga
skillnader i prioriteringar mellan kommun och region. Ett tydligt prioriterat
område för kommunerna är samverkan kring patienter med avancerad vård i
hemmet och även uppföljning av utskrivningsprocessen. Dessa har en lägre
prioritet i VGR som istället anger mobila vårdformer, mest sjuka äldre och nya
arbetssätt. Återkommande kommentarer från kommunerna var att
ansvarsgränser och vårdnivåer behöver tydliggöras, framför allt i förhållande till
specialistsjukvård/avancerad vård. Ett gemensamt fördjupningsarbete om
samverkan kring dessa patienter behövs.
En projektplan är framtagen:
Huvudprojekt inklusive delprojekt 1
Helhet, samordning med övriga delprojekt och framtagande av färdplan nära
vård.
Delprojekt 1
Fördjupningsområde - samverkan kring patienter med avancerad vård i hemmet.
Delprojekt 2
Ramavtal – läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård.
Delprojekt 3
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Förslag att styrgruppen för
handlingsplan psykisk hälsa får ansvara för uppdraget.
Fråga: Kan man i anslutning till uppdragen att se över kan titta på
närvårdssamverkan och hur den fungerar? Svar det finns ett uppdrag att titta på
frågan länsgemensam ledning och styrning och samverkan.
Framtagande av färdplan
Ett utkast till färdplan med en målbild är framtaget. Under våren 2020 ska

förslaget lyftas i dialoger delregionalt. I färdplanen presenteras olika prioriterade
områden: Målgrupper (äldre, personer med psykisk ohälsa och barn och unga),
förändrade arbetssätt, stärka förutsättningar inom kompetensutveckling,
digitalisering, verksamhetsutveckling, ledning och styrning, avtal och utveckling.
SRO lyfter åter fram att vi först och främst ska se till individen, därefter
samhällskostnader och därefter se om vi behöver avtal och överenskommelse för
att reglera detta. Men vi ska inte börja i gränssättningen och med att reglera vår
samverkan.
Det är avgörande att utgå från det delregionala och lokala arbetet. SRO
kompletterar uppdraget med att se över samverkansstrukturen på länsnivå med
att inkludera en översyn av den delregionala samverkanstrukturen. En delrapport
ska ges till SRO den 14 augusti.
Förslag till ställningstagande:
•
•
•
•

SRO ställer sig bakom inriktning och planering för framtagande av
färdplan
SRO kompletterar uppdraget med att se över samverkansstrukturen på
länsnivå med att inkludera en översyn av den delregionala
samverkanstrukturen. Delrapport ska ges till SRO den 14 augusti.
Färdplan remissutgåva tas upp på SRO 14 augusti
SRO ställer sig bakom förslaget till plan för revidering av hälso- och
sjukvårdsavtalet

8. Rapport-Kartläggning att samverka med närsjukvårdsteam
Föredragare: Dag Norén- Skype
Syftet var att kartlägga kritiska frågeställningar kring samverkan mellan
hemsjukvård och närsjukvårdsteam (NSVT) från sjukhusen och sprida insikter och
erfarenheter från områden där NSVT är i verksamhet. Rapporten bygger på
intervjuer med verksamhetschefer och professionsföreträdare i Södra Älvsborg.
Kartläggningen visar enstämmigt på god ömsesidig nytta för
sjukvårdshuvudmännen av samverkan med närsjukvårdsteam.
Närsjukvårdsteamen uppfattas inte som resursdrivande för kommunerna.
Användning av medicinska vårdplaner och med dessa förankrad läkarkontinuitet
skapar hög patientsäkerhet, tydlighet i olika ansvarsuppgifter, samt trygghet och
nöjdhet för patienter och närstående. Bättre möjligheter för sjuksköterskor i
hemsjukvården att använda sin tid och sitt kunnande till vård, vilket ger
förbättrad arbetsmiljö inom hemsjukvården.
Viktigt att fånga in och sprida erfarenheter systematiskt – många av
”orosfrågorna” är berättigade i situationer av resursbrist, ekonomisk press och
komplexa samverkansförutsättningar. Trots detta finns det inte någon som
uttryckt att man önskar gå tillbaka till hur det var tidigare.

Ställningstagande:

•

SRO noterar informationen

9. Övriga frågor
a) Coronavirus, samverkansgrupp
Föredragare: Ann Söderström, VGR
Utifrån de samverkans- och samordningsbehov som uppstår kopplat till
coronaviruset önskar VGR samla en regional samordningsgrupp där kommunerna
ingår. Vi behöver samordna vår information så att det inte sprids information
som inte stämmer och ha en gemensam planering och beredskap inför olika
situationer som kan uppstå. VästKom har efter fråga från VGR bett
kommunalförbunden om att bistå med kommunala representanter. Ett första
möte är planerat att förläggas till vecka 11.
10. Kommande möten
17 april
14 augusti
6 november

Kent Lagrell, GR, ordf
VästKom

Helen Eliasson, VGR, vice ordf
Västra Götalandsregionen

