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Minnesanteckning för Vårdsamverkan styrgrupp Skaraborg
Tid: 20190425 13.30-16.30
Plats: Vänern och Vättern, Gothia Science Park, Skövde
Medverkande
Jan Malmgren, Kommunalförbundet
Angelica Engman, Närhälsan vårdcentral
Susanne Liden, Närhälsan vårdcentral
Beate Poetzsch, Närhälsan vårdcentraler
Eva Öfwerman, Bräcke diakoni
Jane Johansson, Skaraborgs Sjukhus
Lotta Hjoberg kommunerna
Sandra Säljö, kommunerna
Urban Johansson, Habilitering och Hälsa
Ida Wernered Koncernkontoret VGR
Jeanette Andersson, Beredningsansvar Kommunalförbundet
Nils-Gunnar Främberg, Beredningsansvar Primärvården
Mia Gustavsson, Beredningsansvar Skaraborgs Sjukhus
Anmält förhinder
Eva Ahlberg, Närhälsan rehab
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Katarina Levenby, kommunerna
Per Granat, kommunerna
Marie Eriksson, Folktandvården

Mötets öppnande
Kort presentationsrunda genomförd
Godkännande av dagordning

Beslutsärenden
1. Uppdrag för Beredningsgruppen Vårdsamverkan Skaraborg
Föredragande Jeanette Andersson Skaraborgs Kommunalförbund
Beslut: Förslaget godkännes
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2. Byte av namn från Samverkansgrupp vuxna psykiatri, missbruk till
samverkansgrupp Psykisk hälsa och missbruk/beroende
Beslut: Förslaget godkännes
3. Förslag till uppdragshandling för samverkansgrupp barn och unga, vuxna
psykiatri, missbruk samt geriatrik, demens och palliativ vård
Beslut: Förslagen godkännes
4. Förslag till samverkansavtal Mobil Närvård Skaraborg
Beslut: Förslaget godkännes
5. Förslag till uppstart av projekt Föräldraresan inom samverkansgrupp Barn och
unga.
Föredragare Jessica Ek Skaraborgs Kommunalförbund
Jessica informerar om att det är ett webbaserad generellt föräldraskapsstöd under
barnets hela uppväxt. Se föräldraresan skrivelse bifogat dokument samt bifogad pp
Diskussion i styrgruppen: Ett mycket bra förslag. Viktigt att tydliggöra målgruppen,
det innebär inte att det utesluter personliga möten utan är ett komplement för t ex
utökade hembesök. Detta förslaget kan frigöra resurser för de som har mer komplexa
behov. Viktigt att ha med i framtagandet vid utformningen att det blir lättläst och att
det finns tillgängligt på flera språk. Förslag att lägga förvaltning till 1177. En
samordnare/projektledare bör tillsätts under en tvåårsperiod.
Förslag till medfinansierer: Högskolan i Skövde, möte den 2 maj med forskarna.
Inbjudna är AFSI, Avdelning för forskningsstöd, Innovationsplattformen VGR, Möte
den 8 maj med Tjänstedesign och Innovationsplattformen VGR, Göteborg SWElife
samt Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansieringen är inte löst i dagsläget
Beslut: Att Vårdsamverkans styrgrupp blir som styrgrupp för projektet.
Det operativa ansvaret för arbetets genomförande läggs på Samverkansgrupp Barn
och Unga. En arbetsgrupp tillsätts med representanter från deltagande organisationer
vilkas kompetenser ska fylla ”Föräldraresan”. Arbetet sker i nära samarbete med
Nära Vård Barn och unga, MTG, Norra Skaraborg.

Informationsärenden
6. Susanne Liden återrapporterar från Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG
7. Återrapport från samverkansgrupperna 2018
a. Barn och unga
Föredragare Angelica Engman
Bra möten med hög närvaro och stort engagemang. Men ganska många nya
medlemmar in i gruppen. De har jobbat med uppdrag och uppdragsbeskrivningen då
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de såg behov av att få skolan mer synlig i uppdraget. Vidare jobbar vi för fullt med tre
områden:
•
•
•

SIP- hur ser vi till att den blir implementerad på ett bra sätt
Föräldrastöd- hur jobbar vi från alla håll med det
Hur kan vi få våra föräldrar att söka hjälp på vårdcentralen och inte alltid vända sig till
BUP? Vi ser att ”flödet” inte riktigt stämmer. Det är hårt tryck på BUP och en del av
de ärenden som kommer dit borde vi kunna möta i första linjen.

b. Psykisk Hälsa och missbruk/beroende
Föredragare Angelica Engman
Intakt med deltagare och en stabil grupp. Avsaknad av Processtöd från primärvård och
SkaS, endast processtöd från kommun under delar av 2018, vilket påverkar arbetet i
gruppen. Bra representation och mycket bra dialoger har förts. Vägledningar har tagits
fram. Trepartskonferens genomförd vilket alltid brukar vara uppskattat och många
medverkande.
c. Geriatrik, demens och palliativ vård
Föredragare Mia Gustavsson
Enkät till vårdcentraler har genomförts, närsjukvårdsteam med inriktning demens och
äldrepsykiatri är uppstartat, hemsjukvårdsläkare finns men man arbetar på lite olika sätt,
ett nätverk för hemsjukvårdsläkare finns som har varit uppskattat. En ny mätplan är
framtagen. Samverkansavtal Mobil Närvård är framtagen. Det finns koordinatorer och
processtöd i alla områden nu. En gemensam utvecklingsdag genomförd i mars vilket var
mycket uppskattat.
8. Integrerat arbetssätt psykisk hälsa i Skaraborg - IAPS
Föredragande Angelica Engman Närhälsan och Kerstin Söderlund Skaraborgs
Kommunalförbund
Samverkan i Skaraborg – projektet IAPS - har skapat en plattform för medarbetare att
ta avstamp, för att samverka kring den enskilde individen. Ett ”tillsammansarbete” att
utföra och när vi går in i detta behöves stöd och tillit för att det ska bli riktigt bra. Det
är när chefer och medarbetare känner sig trygga i uppdrag. När vi arbetar som ett
team över våra organisatoriska gränser kan vi erbjuda det stöd som individen behöver.
Det handlar om ett kulturbygge där framgångsfaktorerna är bl a SIP,
brukardelaktighet, team, ordning hemma, ledning och styrning samt gemensamt
lärande. Workshops har genomförts för ca 250 deltagare. En planerad utbildning riktad
mot chefer planeras den 17 maj. Förslag till fortsättning: bygga upp ett digitalt stöd på
Vårdsamverkans hemsida.
Utbildning (löpande) i tre steg, grundutbildning, löpande utbildningar till chefer ca två
gånger/år samt fördjupad samverkanskunskap
Projektet har nu pågått i åtta månader och det finns medel så att vi kan fortsätt även
två månader till.
Beslut: Styrgruppen ställer sig bakom förslaget att fortsätta med projektet september
och oktober 2019.
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9. Strukturförändring på SkaS
Föredragande Jane Johansson SkaS
Utifrån den demografiska utvecklingen samt minskat antal personer i arbetsför ålder är
det nödvändigt alla tar ett ansvar för hur vi kan effektivisera och arbeta på annat sätt
än vad vi gör idag. Tillsammans för en god vård och hälsa för ett hållbart Skaraborgs
sjukhus innebär att SkaS behöver rusta och utvecklas tillsammans.
Operationskapaciteten är fundamental och en utökad operationsverksamhet minskar
köerna. En ökad robustare mottagningsverksamhet samt ökad mobilitet är nödvändig
för att stärka patientsäkerheten inom hela Skaraborgs sjukhus. En utveckling av Nära
vård och mobila team, utveckla digitala vårdformer, rätt nivå mellan slutenvård och
öppenvård samt en ekonomi i balans ingår i strategin.
10. Beslutsärende:
Förslag till Förvaltningsorganisation Sammanhållen vård och omsorg
Föredragande Adam Krantz Processledare Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten Hälso- och sjukvård.
Adam Krantz presenterar förslaget. Ett presentationsmaterial är framtaget för
informationsspridning och dialog. Bifogad pp
Diskussion i styrgruppen: För att stärka SIP arbetet bör processtöd adjungeras in i
arbetet.
Beslut: Förslaget godkänns med tillägg att adjungera in processtöd som stöd och
förstärkning av SIP arbetet.
11. Ärenden till PSS utgår pga tidsbrist
12. Ärenden till VVG utgår på grund av tidsbrist
13. Övriga frågor utgår på grund av tidsbrist

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uppdragshandling till beredningsgruppen Vårdsamverkan Skaraborg
Uppdragshandling Barn och unga
Uppdragshandling Psykisk Hälsa och missbruk/beroende
Uppdragshandling geriatrik, demens och palliativ vård
Samverkansavtal Mobil Närvård Skaraborg
Föräldraresan Vårdsamverkans styrgrupp
Föräldraresan Skrivelse
Förvaltningsorganisation Sammanhållen vård och omsorg
Skillnader Sammanhållen vård och omsorg
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