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Dagordning
1. Mötets öppnande
• Övriga frågor
- Information om Nära vård
2. Dagens agenda godkänns.
3. Föregående minnesanteckningar godkänns.
4. Nära Vård
Information
Föredragande: Jeanette Andersson, VästKom och Ann-Marie Svensson, VGR
• Remissversion Färdplan Nära vård
• Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal samt ök
samverkan vid in och utskrivning

Remissversion Färdplan Nära vård
Haft dialog i arbetsgruppen under hösten som kommit fram till följande förslag på
förändringarna i färdplanen:
• Namnbyte från färdplan till länsgemensam utvecklingsstrategi för god och
nära vård.
• Använder begreppet länsgemensam istället för regional
• Använder nationellt (SKR) definition och målbild gällande nära vård
• Tydligare framskrivning av skola och elevhälsa
• Tydligare framskrivning av tandhälsa
• Använder begreppen; stöd, vård och omsorgsinsatser samt hälsa, vård och
omsorg
• Förslag till genomförande
• Tagit bort avsnittet kring nulägesbeskrivning
• Bilaga med identifierande länsgemensamma utvecklingsområden
Bilaga – är just nu ett utkast och ett förslag. Den behöver prioriteras och
beredas. Flyttar överenskommelser och riktlinjer till gemensamt dokument
som tillhör färdplanen.
Behöver se över ledning- och samverkansstruktur, revidering av hälso- och
sjukvårdsavtalet samt flertal underavtal och överenskommelser.
Har påbörjat arbetet med framtagande av modell för uppföljning och analys.
Målgrupper
Prioriterade målgrupper är personer som behöver insatser från både region och
kommun.
• Barn och unga
• Äldre
• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och beroende
Målbild 2023
God och nära vård (SKR målbild)
• Utgår från individuella förutsättningar och behov
• Bygger på relationer, är hälsofrämjande. Förebyggande och proaktiv
• Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i
gemensamt ansvarstagande och tillit
Det är en långsiktig förflyttning med fokus på en personcentrerad vård och omsorg
och personcentrerat förhållningsätt. Personcentrerat förhållningsätt och fokus på
hälsofrämjande förebyggande är de två stora inriktningarna med hjälp av
digitalisering.
Arbetar med att stärka förutsättningarna för samverkan. Hälso- och
sjukvårdsavtalet är en förutsättning för samverkan. För att samverkan ska fungera
behövs det arbetas med alla delar så som kunskapsstyrning och
kompetensutvecklingen och ledning och styrning. Alla delar behöver finnas med för
att vi ska kunna samverka på ett effektivt och klokt sätt.
Förändrade arbetssätt:
1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
2. Öka tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen

3.
4.
5.
6.

Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
Utveckla personcentrerad arbetssätt
Utveckling av arbetssätt med stöd av digitaliseringen
Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal
Politikerna är tydliga med utgångspunkten för vår samverkan.
• Vad är bäst för individen?
• Vad är bäst ur samhälls-/invånarperspektivet
• Behövs förtydliganden i avtal/överenskommelser?
Arbete pågår med revideringen just nu. Olika arbetsgrupper för varje delprojekt för
revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet.
Huvudprojekt: Hälso- och sjukvårdsavtalet
Delprojekt 1 – Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i
med personcentrerat arbetssätt med att beskriva och definiera enligt uppdrag.
Delprojekt 2 – Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
Delprojekt 3 – Överenskommelse samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om
pengar
Delprojekt 4 – Överenskommelser samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
I delprojekt 1 och 2 är det mycket är man överens men fortfarande saker som
behöver diskuteras vidare. I delprojekten arbetas nu man fram nya texter samt
reviderar tidigare avtal. Behöver ha mer dialog innan förslaget går ut på remiss.
Förslag till SRO, att baserat på ny lagstiftning, ställa sig bakom att starta ett nytt
delprojekt för att gemensamt beskriva det framtida primärvårdsuppdraget med en
utvecklad samverkan där patienten är i centrum.
Förlängning riktlinje om samverkan vid in och utskrivning
Överenskommelsen för samverkan vid in- och utskrivning är förlängd. Riktlinjen
behöver också förlängas, så som hälso- och sjukvårdsavtalet och de andra avtalen
har förlängts. Riktlinjen behöver förlängas till 2022-12-31.
Politikernas medskick är att för att komma vidare i processen är det viktigt är att vi
utgår från patienten i centrum och att vi behåller vårt samverkansperspektiv och
vår tillit i det fortsatta arbetet.

Ställningstagande:
•

•
•

SRO ställer sig bakom en förlängning av tiden till den 24 september för
arbetet med färdplanen och revideringen av HoS-avtalet med underavtal
och överenskommelse för in och utskrivning.
SRO ställer sig bakom förslaget om ett nytt delprojekt för gemensamt
primärvårdsuppdrag.
SRO noterar informationen kring förlängning av riktlinje om samverkan
vid in- och utskrivning

5. Nuläge FVM
Information
Föredragare: Monica Edgren, VästKom och Anne-Marie Svensson,
• FVMs påverkan på samverkansarbetet.
• Utmaningar och tidplan.
FVM och millenium är ett digitalt verktyg för att utveckla en god och nära vård
Visionen är att ha en god och nära vård, ett ökat inflytande för den enskilde och
enklare samordning.
I vårdsamverkan ska Millenium underlätta och frigöra tid till det som är viktigt,
patentarbetet.
49 kommuner har skrivit på att delta i option 1, som handlar om
informationsutbyte mellan vårdgivare. Vilket innebär för kommunernas del att de
kan ta del av information som VGR skriver i journaler. Det första steget att kunna
dela information på ett nytt sätt.
Tidplan för införandet:
• 2022 driftstart södra området
• Våren 2023 driftstart för västra området
• Hösten 2023 driftstart hösten för norra och östra området.
Designarbetet som pågår just nu är synkronisera synsätt, vokabulär, lagstiftning,
informationshantering. Det är verksamhetsexperter från båda organisationerna
tillsammans med systemleverantören som utformar och designar systemet.

Ställningstagande: SRO noterar informationen
6. Information om gemensamt avtal VFU
Charlotta Wilhelmsson, VästKom
Ett nytt avtal mellan kommunerna, regionen och lärosätena är på väg att tecknas.
Respektive kommunalförbundsområde har idag avtal med lärosätet i sitt
geografiska område för studerande på vårdutbildningar till exempel har Fyrbodal
avtal med högskolan Väst.
Det som kommer bli nytt i det gemensamma avtalet är:
• Kommunerna ansvarar för att gemensamt tillhandahålla
kontaktpersoner/samordnare.
• Avstämning med Regional samverkansgrupp (RGS) som tidigare innehöll
VGR och lärosätena ska omstrukturerarnas för att inkludera företrädare
från kommunnivån.
• Ändrat i begreppet från lokal samverkansgrupp (LOS) till delregional
samverkansgrupp (DGS).
• Färre detaljer – detaljer görs upp delregionalt.
• Huvudhandledare kan vara huvudhandelare även för andra yrkeskategorier
där det är lämpligt.
• Gemensam digital plattform

Unikt samarbete i landet och det ligger i linje med vårdkompentensrådet som har
bildats nationellt och delregionalt.
Skapar bättre förutsättningar för dialog mellan parterna för att säkerställa
kompetensförsörjningsbehovet i verksamheterna och lärosätenas utbud av kurser
och program.
Information idag till SRO samt tidigare vid VVG möte. De som tecknar avtalen ska
vara kommunchefer för respektive kommun, lärosätenas rektorer och
regiondirektören för VGR.
Föreslag att avtalet börjar gälla från 16 augusti 2021.

Ställningstagande: SRO noterar informationen
7. Förslag extramöte i April
Ann-Charlotte Järnström, VästKom och Ann Söderström, VGR
Förslag är den 23 april kl 9 – 10.30

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslaget extra möte den 23 april 9-10.30.
8. Lägesrapport samverkansfrågor Covid-19
Information
Föredragande: Jeanette Andersson, VästKom, Charlotta Wilhelmsson, VästKom,
Ann-Marie Svensson och VGR, Ann Söderström VGR
• Rapport från möten för VVG/covid-19
Lägesrapport från VVG/Covid-19 möten.
Är idag hög belastning på vården. Oroande att det ökar med fall och inneliggande
vård i göteborsområdet. Denna utveckling med att det börjar öka i
göteborgsområdet har vi sett vid de tidigare vid våg 1 och 2, ser ut som vi
kommer gå in i våg 3. Hur hög den vågen kommer bli vet vi inte än.
I princip färdiga med vaccination av fas 1, SÄBO, hemsjukvård och dess
närstående och kommunal vård- och omsorgspersonal.
Nu påbörjas vaccinationen successivt med de äldsta i fas 2, 85+.
En god samverkan i arbetet mellan kommunerna och regionen.

Ställningstagande: SRO noterar informationen

9. Övriga frågor:
Information om Nära vård
Behöver få ut information om det nära vård arbete som pågår.
En enkel information som kan gå ut till kommunstyrelsen och nämnder.
Behöver gå i takt med det omfattande arbetet som görs och där även FVM bör
ingå.
Josefin Lanz – kommunikatör kommer göra en samanställning om
ställningstagande och de punkter som tagits upp för att skickas ut till gruppen.
Skickas ut kort efter mötet.

10. Kommande möten
Mötestider 2021
21 maj
24 september
19 november
Mötesform: Teams
Mötestid kl. 13-15 så länge mötena hålls digitala
Välkommen!
Johnny Magnusson RS, VGR, ordf
Västra Götalandsregionen

Kent Lagrell, GR, vice ordf
VästKom

