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Dagordning
1. Mötets öppnande
a. Övriga frågor
2. Godkännande av dagens agenda
3. Föregående minnesanteckningar
4. Nära Vård – lägesrapport

Ami Svensson, VGR och Jeanette Andersson, VästKom
a) Färdplan Nära vård
Digitala dialogmöten inom de delregionala vårdsamverkansområdena har genomförts
under hösten. Synpunkter har inhämtas, revidering av förslag görs. Går att lämna
synpunkter skriftligt till och med november 2020
b) Uppföljning av ledning och samverkansstruktur
Chalmers och CHI: Center for Healthcare Improvement får uppdraget. Såväl
Chalmers och CHI har erfarenhet av att arbeta med samverkansfrågor inom
nära vård.
c) Revideringar av avtal och överenskommelser
Hälso- och sjukvårdsavtal
Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet
Avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
• Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård
•
•
•
•

Partsgemensamma arbetsgrupper har satts samman och arbetet med revideringarna
påbörjas under nov.
d) Förslag till avtalsstruktur för avtal om hälso- och sjukvård och näraliggande
socialtjänst
I samband med revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet och flera avtal med
nära koppling är det ett bra tillfälle se över avtalsstrukturen. Även andra
gemensamma styrdokument ses över då många dokumenttyper idag är
snarlika. Syftet med arbetet är att beskriva dokumenttyper och
användningsområden. Det ska vara enkelt och tydligt hur avtalen är kopplade
till varandra. Och vi ska ha en effektiv och enhetlig process vid beredning av
gemensamma styrdokument.

Ställningstagande: VVG noterar informationen

5. Aktuellt inom FVM
Föredragande: Ann-Charlotte Järnström, VästKom och Ami Svensson, VGR
Samverkansavtalet mellan VGR och kommunerna innebär att leverantören Cerner
leder VGR i processen och VGR leder kommunerna. Processen innebär både att
Cerner stödjer parterna med ett nytt IT-system, Millennium och att de även leder
arbetet med att samordna parternas verksamhetsprocesser. Utifrån processerna
krävs förändringsledning hos alla parter. FVM-programmet leds enligt avtalad
modell och parterna för in representanter till varje verksamhetsområde när
efterfrågan på kompetenser görs
Arbetet med option 1 sker inom ramen för ”arbetsström primärvård”, men har
relationer till många pågående arbeten i programmet. Arbetet med option 1 är

försenat och leverantören har de senaste veckorna tillsatt ett särskilt team för att
lösa det. Tät dialog pågår. ”Molnfrågan” är fortsatt en utmaning som ej beslutats
om ännu.
Det finns frågor om hur invånarperspektivet/samverkansperspektivet
omhändertas när respektive design planeras var för sig. Aktiviteter för att lösa
detta pågår.

Ställningstagande: VVG noterar informationen

6. Riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP)
Handlingar: Reviderat förslag till Riktlinje för Samordnad individuell plan för
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, 2020-2023, bilaga
SIP-processen, TU. Ingen föredragning.
Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslag till riktlinje för SIP
7. Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa
Handlingar: Förslag till förlängd handlingsplan 2021-2022 + TU
Föredragande: Madeleine Nilsson, VästKom, Ulrika Söderlund, VGR.
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen i länet
på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och förutsättning för de
statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en
gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020.
Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för
vårdsamverkan.
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus
på frågor där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland. En fördjupad analys
gjordes 2019 som gav stöd för ett fortsatt arbete och handlingsplanen
föreslås förlängas tom 2022. För att undvika glapp i samverkan och
säkerställa att det finns gemensamma mål och strategier efter 2022
påbörjas ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 2023.
Fyrbodal lyfter in att det är viktigt att titta på organisationen i arbetet med
handlingsplanen.
Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslag till förlängning av handlingsplan
psykisk hälsa och lämnar över till SRO för ställningstagande samt
rekommendation till parterna.

8. Reviderad uppdragshandling Styrgrupp psykisk hälsa, 5 min
Handling: Uppdragshandling Styrgrupp psykisk hälsa, TU

Föredragande: Madeleine Nilsson, VästKom, Ulrika Söderlund, VGR.
Styrgruppen består av representanter från länets sex vårdsamverkansområden.
Tidigare har representationen bestått av två från region och en från kommun.
Nytt förslag innebär två från region (specialist- och primärvårdsnivå) och två från
kommun (socialtjänst och elevhälsa)
Syftet är att säkerställa att det kommunala perspektivet bidrar till arbetet utifrån
en bred kunskapsbas och för att stödja informationsflödet i vårdsamverkan.

Ställningstagande: VVG ställer sig bakom den reviderade uppdragshandlingen för
Styrgrupp psykisk hälsa
9. Lägesrapport - Samverkan om hälso- och sjukvårdsinsatser för barn och unga vid
vistelse korttidsboende enl. LSS ,
Annica Johansson VästKom, Rose-Marie Nyborg VGR
En mindre arbetsgrupp arbetar med uppdraget som är att lämna förslag till en
länsgemensam tillämpning/praktisk anvisning om samverkan om hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Man har utgått från - vad är det som behövs för att dessa barn ska få en trygg och
säker vård. För att göra detta har man gjort riskanalyser utifrån olika patientfall
och med olika lösningar. Man ser då att det finns risker i såväl de fall där regionen
utför vården på kortidsboendena som när kommunerna gör det. Det finns
svårigheter med kontinuiteten och organisationen. Gruppen konstaterar att det
finns patientsäkerhetsrisker i alla utföranden och oavsett vilken huvudman som
utför åtgärderna.
Störst risk när vården ska utföras som egenvård. Inte samma dokumentationskrav
och egenvården omfattas inte av lex Maria, patientskadeförsäkring mm. Barn och
unga som inte själva kan ta ansvar. Hälso- och sjukvård rekommenderas under
insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS.
Det kan komma förändringar på nationell nivå som påverkar regelverk som
arbetsgruppen har att förhålla sig till. Socialstyrelsens egenvårdsföreskrift kan
komma att upphävas. Samtidigt har Socialdepartementet gett en särkild utredare
i uppdrag att se över olika frågeställningarna inom personlig assistans enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Möjlighet till personlig
assistans vid egenvård ska ses över. Arbetsgruppen har kontaktat utredaren för
att delge det arbete och frågeställningar som arbetsgruppen erfarit. Möte för
dialog sker den 5/11.
En Inventering av omfattning av barn och unga med insatsen korttidsvistelse
enligt 9 § 6 LSS i länet har inletts för att få en så faktabaserad bild över volymer
vad gäller boenden, platser och beslut med egenvårdsinsats.
För att gruppen ska kunna gå vidare i arbetet är det viktigt att veta hur
utredningens arbete går vidare och vad som händer med egenvårdsföreskriften.
Ställningstagande: VVG noterar informationen

10. Vaccination influensa
Föredragande: Ann Söderström, Ami Svensson, VGR
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tagit beslut om att det i år är gratis för personer
som tillhör riskgrupper att vaccinera sig mot säsongsinfluensa.
Det innebär att vårdcentralerna ersätts för utebliven patientavgift (100 kr)
Den kommunala sjukvården kan i nuläget erbjuda vaccinering på följande sätt:
1. Genom samarbete med områdesansvarig vårdcentral där vårdcentralen utför
vaccinationerna, och direkt dokumenterar i patientens journal.
2. Genom samarbete med områdesansvarig vårdcentral som ordinerar, lämnar
vaccin till kommunens ssk att utföra. Vårdcentralen journalför vaccinationen och
får ersättning för patientavgiften.
3. Genom att själva köpa in vaccin, utföra vaccinationen i egen regi och därefter
fakturera områdesansvarig vårdcentral 100 kr per utförd vaccinering.
Vårdcentralen ska registerna utförda vaccinationer i patientjournal och
dokumentation med patientdata måste därför bifogas faktura.
Obs! Kommunerna ombeds avvakta att skicka fakturor tills faktureringsrutinen
är klar.

11. Kommande mötestider
2020
VVG covid-19

Ordinarie VVG

SRO

3/11 kl. 8-8.45

3/11 kl. 9.00-12.00

6/11 kl. 13:00-15:00

11/12 kl. 8-8.45

11/12 kl. 9.00-12.00

Förslag mötestider 2021
Från 2021 inleds ordinarie varje möte med frågor om covid-19. Under nov -dec
2020 kommer det även att genomföras VVG-covid en gång/vecka.
Ordinarie VVG
18 jan kl. 9-12
15 febr kl. 9-12
17 mars kl. 9-12
14 april kl. 9-12
10 maj kl. 9-12

SRO
26 februari kl. 13-15

21 maj kl 13-15

14 juni kl. 9-12
2 september kl. 9-12
4 oktober kl. 9-12
18 nov kl. 9-12
15 december kl. 9-12

24 september kl. 13-15
19 november kl. 13-15

Ann-Charlotte Järnström

Ann Söderström

VD
VästKom
ordförande

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Västra Götalandsregionen
vice ordförande

