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Dagordning för Vårdsamverkan styrgrupp Skaraborg
Tid: 2020-09-03 kl.14.00-16.30
Plats: Digitalt möte
Närvarande:
Jan Malmgren, Kommunalförbundet
Susanne Liden, Närhälsan vårdcentral
Beate Poetzsch, Närhälsan vårdcentraler
Eva Ahlberg, Närhälsan rehab
Robert Tengman, Centrumhälsan
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Annette Trenge Jarlshammar, Skaraborgs Sjukhus
Per Granat, kommunerna
Bengt Höglander, kommunerna
Hans Ekensskär, kommunerna
Christina Davidsson, Habilitering och Hälsa
Inger Hannu, Avdelning social hållbarhet
Malin Swärd, Beredningsansvar Kommunalförbundet
Nils-Gunnar Främberg, Beredningsansvar Primärvården
Mia Gustafsson, Beredningsansvar Skaraborgs Sjukhus
Ej närvarande
Stellan Ahlström, Skaraborgs Sjukhus
Susanne Mälsjö, Tandvård
Lotta Hjoberg kommunerna
Leif Lagergren, kommunerna
Ida Wernered, Koncernkontoret VGR

1. Mötets öppnande
Jan Malmgren, ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
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Beslutsärenden
1. Uppdragshandlingar
Det finns framtagna uppdragshandlingar (UH) för de olika grupperingar inom
Vårdsamverkan Skaraborg. Tidsperioder är idag olika och följer inte Styrgruppens plan.
Nedanstående samverkansgrupper behöver redan under hösten anpassa sina
uppdragshandlingar
•
•
•

Patientsäkerhetsgruppen, tidsram 2017 - 2018
- Ny tidsram 2021 - 2023
FoU, tidsram 2017 – 2019
- Ny tidsram 2021 - 2023
Styrgrupp vårdsamverkan, tidsram 2019 – 2020
- Ny tidsram 2021 – 2023 (från 2 år till 3 år)
- AU förbereder revidering vid nästa AU 28 oktober

Beslut: Uppdragshandlingar som upprättas inom vårdsamverkan Skaraborg förlängs från
2 till 3 årsperioder och ska för alla samverkansspår följa samma tidsperiod som
tidsperioden för Styrgrupp Vårdsamverkan.
Föredragande Jan Malmgren

Informationsärenden
1. Lägesorientering covid-19
Föredragande Annette Trenge Jarlshammar, Susanne Lidén och Per Granath
SkaS – antalet insjuknande per vecka är i en nedåtgående trend. Ca 375 inneliggande som
mest i regionen idag 34 patienter.
Stora utmaningen är antikroppstester för regionen just nu. Målet är 25 000/vecka.
Primärvårdens utmaning är skolor och barn där vissa skolor krävt intyg på genomgången
covid-19, samt antikroppstest. Östra Skaraborg är i gång med antikroppstest, i västra
pågår planering.
Kommunerna, lågt antal smittade bland personal och inga vårdtagare. Förberedelser
pågår för att öppna upp dagverksamheter och korttidsplatser. Inväntar ritklinjer från
folkhälsomyndigheten gällande besöksförbud på äldreboende.
2. Avvikelsehantering samverkan
Under september påbörjar kommunerna övergång till digital hantering av avvikelser i
samverkan via IT-stödet MedControl Pro (MCP). Privata vårdcentraler och
rehabmottagningar utbildas under oktober för att sedan påbörja övergång till att använda
MCP. SkaS och Närhälsan använder sedan tidigare systemet.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Målet är att samtliga avvikelser i samverkan hanteras via MCP vid årsskiftet.
Föredragande Nils-Gunnar Främberg
3. Statistik kring användandet av hemsidan för vårdsamverkan Skaraborg
Besöksstatistik och mönster på hemsidan har sammanställts i en rapport.
Antal besök har ökat med 25% från 2019 till 2020.
Hur når vi ut till ”rätt användare/intresenter” med informationen som samlas på hemsidan
för Vårdsamverkan Skaraborg?
Användandet ska fortsätta följas genom sammanställning av statistik och regelbundet
återkopplas till Styrgruppen.
Inger Hannu informerar om att de inom Folkhälsa har haft en genomgång av hemsidan
för att öka kunskapen om vad som finns där.
Föredragande Nils-Gunnar Främberg
4. Färdplan Nära vård
Delregional digital workshop gemensam målbild och färdplan Nära Vård, 7 oktober på
fm.
Innehåll under dialogmötet:
• Synpunkter och dialog kring målbild, och prioriterade områden
• Information kring revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet
• Ledning och styrning i samverkan – länsgemensam organisering
Föredragande Malin Swärd
5. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt tillhörande överenskommelser
Revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet omfattar även underavtal och
överenskommelser. Totalt delas arbetet upp enligt följande:
•
•
•
•

•

Huvudprojekt, Hälso- och sjukvårdsavtal inkl. delprojekt 1 och
Delprojekt 1. Specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet
Delprojekt 2. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
Delprojekt 3. Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar och personer med missbruk av alkohol, droger och spel
om pengar
Delprojekt 4. Överenskommelse in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

Framtagande av förslag ska ske under perioden otober 2020 till mars 2021. Under
perioden april till juni 2021 skickas förslaget på remiss till respektive vårdgivare. Under
hösten 2021 sker ställningstagande inom VVG och SRO efter det ska beslut tas hos
respektive huvudman.
Föredragande Malin Swärd
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6. Mätning följsamhet korrekta läkemedelslistor
Mätningen är genomförd av SkaS och avser patienter utskrivna från sjukhus till
kommunal hemsjukvård under vecka 18 – 19, 2020.
Tidigare har mätning genomförts via kommunens sjuksköterskor, senast hösten 2019.
Resultatet var då 67 % korrekta läkemedelslistor.
Andel korrekta läkemedelslistor beräknas på antal patienter som kommit hem från
sjukhus under mätperioden.
Mätningen under våren 2020 har genomförts av två apotekare från läkemedelsfunktionen
på SkaS. Vissa avgränsningar har varit nödvändiga då granskningen genomförts genom
journalgranskning.
Vid vårens mätning var det betydligt lägre beläggning på sjukhuset än vad som är vanligt.
Resultatet vid vårens mätning visar att 68 % hade korrekt läkemedelslista vid utskrivning.
Mätningen genomfördes under en period då sjukhuset hade en låg beläggning samt under
pågående Pandemi.
Vanligaste felet var att aktuella ordinationer i Melior, slutanteckning och Pascal inte
stämt överens. Resultatet planeras följas upp under vecka 37 med läkemedelsansavriga
läkare på sjukhuset.
Primärvården ser behov av att titta närmare på följsamhet till korrekta läkemedelslistor.
Det finns olika kulturer kring läkemedelslitsor i vårdcentralernas system när patienten har
apodos och då även en läkemedelslista i pascal.
Finns förhoppning om att FVM kan säkerställa korrekta läkemedelslistor vid
vårdövergångar i en framtid.
Föredragande Annette Trenge Jarlshammar

7. Projektanställda inom ramen för Psyksik hälsa
Inom ramen för den delregionala aktivitetsplanen för Psykisk hälsa har vårdsamverkan
Skaraborg anställt tre projektledare under en 1 årsperiod med start under september och
oktober 2020.
Information om arbetet kring psykisk hälsa finns samlat på hemsidan för vårdsamverkan
Skaraborg.
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/Samve
rkansomraden/psykisk-halsa/
Styrgruppen beslutar om att en första uppföljning och återkoppling av projektasnställda
ska ske i styrgruppen vid årskiftet
Föredragande: Mia Gustafsson
8. Stående återrapport FVM
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM är benämningen på satsningen på en ny
sammanhängande vårdinformationsmiljö för Västra Götaland.
Millennium är namnet på det IT-system som ska utgöra navet i den nya
vårdinformationsmiljön och levereras av Cerner.
Framtidens vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,
privata vårdgivare och kommunerna i Västra Götaland. Kommunerna samarbetar med
regionen men kommer även ha en egen organisation för implementering.
Uppdelat i 5 projekt: FVM klinisk ledning, support och förvaltning, FVM Teknisk
ledning, implementering och strategiska uppdrag.
Verksamhetsexperter från både regionen och kommunerna kopplas till de olika
delprojekten.
FVM ska fortsätta vara en stående punkt på styrgruppens möten för lägesrapport och
dilalog.
Föredragande: Mia Gustafsson
9. Stående återrapport från Regionala Ledningsrådet SHVO
Ledningsrådet har informerats om revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet och FVM.
Föredragande Beate Poetzsch
10. Ärenden till PSS
Inga ärenden lyfts vidare till PSS från dagens möte.
Föredragande Jan Malmgren
11. Ärenden till VVG
Inga ärenden lyfts vidare till VVG från dagesn möte.
Föredragande Jan Malmgren
12. Höstens mötestider:12 november kl. 11.00 – 16.30. Under första delen av mötet

genomförs workshop kring styrgruppens strategiska plan och prioriterade områden.

Bilagor
Bilaga 1

Nuläge Covid-19 SkaS

Bilaga 2

Färdplan för Nära vård i samverkan SRO 6 mars

Bilaga 3

Inbjudan till digital workshop för dialog och synpunkter av en gemensam färdplan
Nära vård

Bilaga 4

Revidering av hälso- moch sjukvårdsavtalet, underavtal samt tillhörande
överenskommelser

Bilaga 5

Uppföljning och statistik hemsidan Vårdsamverkan Skaraborg
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Bilaga 6

Besöksstatistik Hemsidan Vårdsamverkan Skaraborg

Bilaga 7

Rapport korrekta läkemedelslistor vid utskrivning från SkaS våren 2020

Bilaga 8

Presentation FVM styrgrupp vårdsamverkan 200903
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