Sammanställning från:

Politiskt Samrådsorgan
mellan VästKom och
Västra Götalandsregionen
21 maj 2021

Agenda SRO 21 maj 2021
• Nära Vård
• Kvinnofrids-satsning, rekvirering av medel
• SRO september: Remiss hälso- och sjukvårdsavtalet
• Lägesrapport samverkansfrågor Covid-19
• Information ut från mötet

Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR och Jeanette Andersson,
VästKom

Nära vård



Sammanfattning av resultat från intervjustudie genomförd av
Chalmers och CHI: Center for Healthcare Improvement: se
bilder



Översyn länsövergripande samverkansstruktur: Finns
framtaget dialogunderlag för ny länsgmensam nivå.


Har börjat presentera i olika grupper för dialog och ta
emot medskick. Fortsätter fram tills i hösten.



Medskick från SRO: Behövs stor möjlighet för dialog i
relevanta grupperingar.



Tidsplan 2021
Juni – oktober 2021 – Dialoger
19 november 2021 – Ställningstagande i SRO

Ställningstagande: SRO noterar informationen

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Slutsatser CHI (sammanfattning)
• Inget större ”ombygge” efterfrågas, snarare justeringar,
förenklingar (t.ex. färre dokument, tydligare rollfördelning)
• Tydligare regional struktur – hur helheten hänger ihop.
• Våga prata gränser och resurser
• Liknande delregional logik mellan de olika geografiska delarna –
men samtidigt ta lokala styrkor och traditioner i beaktande.
• Mycket prat – önskan att våga testa mera ”ständiga förbättringar i
samverkan”
• Hur se på ledarskap: ”integrerande” – uppmuntra interaktion,
resursdelning, fokus på gemensamt mål.

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Struktur (från CHI´s respondenter)
• VVG´s roll behöver bli tydligare
• Primärvårdens grunduppdrag, vårt gemensamma uppdrag ska återspeglas i
vår samverkansstruktur
• Den länsgemensamma nivån ska vara så liten och effektiv som möjligt för
att ge förutsättningar för arbete lokalt och delregionalt
• Kopplingen mellan kommunalförbund och delregional samverkan måste
öka
• Delregionalt uppdrag behöver bli tydligare
• Många organisationsgränser finns tex förvaltningar, nämnder,
kommunalförbund. Kan vi förenkla på den delregionala nivån ?

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Kontext (från CHI´s respondenter)
• Bra med gemensam grundstruktur men lokala olikheter måste
kunna få plats
• Samverkan är komplext, det tar tid att förstå helheten
• Hälso- och sjukvårdsavtalet är viktigt men vi måsta ta med övriga
kommunala delar tex socialtjänst och skolan.
• Grundläggande delar av samverkan delregionalt behöver bli mer
lika
• Stort län med många olika förutsättningar

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Process (från CHI´s respondenter)
• Gapet mellan färdplan och ”golvet” är för stort
• Arbeta med tidsbestämda grupper så vi inte fastnar i strukturer när
implementering är klar
• Minska antalet delregionala dokument
• Att leda i samverkan kräver kunskap och förtroende.

Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR och Jeanette
Andersson, VästKom

• Remisskonferenser:

SRO september:
Remiss
hälso- och
sjukvårdsavtalet

• 16 sept kl 14:00-15:30
• 23 sept kl 14:00-15:30
• sept kl 14:00-15:30

Ställningstagande: SRO noterar informationen

Föredragande: Charlotta Wilhelmsson Västkom
• SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023 är en
fortsättning av tidigare satsning.

Kvinnofridssatsning,
rekvirering av
medel

• 50 % tjänst med fokus på att förstärka pågående
arbete

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom
• genomförandeplan för kvinnofridssatsningen 2021
samt mål till 2023
• att VästKom rekvirerar medlen från SKR

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023
• Satsningen är en fortsättning på satsningen 2018-2020
• Arbetet utgår i de jämställdhetspolitiska delmålen och den
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor.
• Huvudfokus under perioden 2021-2023 är att förebygga och
motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
• Med satsningen vill SKR stödja kommuner och regioner att:
• bättre förebygga och tidigt upptäcka våld,
• stödja våldsutsatta och deras barn,
• ge insatser till våldsutövare att förändra sitt beteende.

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Genomförande plan 2021 med mål till 2023
• 50 % tjänst, placeras utifrån lämplig plats i förhållande till
uppdraget
• Gemensam styrgrupp VGR och VGK, Länsstyrelsen adjungeras
• Ev. representanter från varje kommunalförbundsområde

• Insatser utifrån samtliga fyra målområden
• Rimliga förväntningar i förhållande till satsningen

• Fokus på att förstärka pågående arbete
• Arbeta i nära samverkan med Länsstyrelsen

Föredragande: Jan Kilhamn VGR och Thomas
Wahlberg, VGR



Lägesrapport
samverkansfrågor Covid19

Aktuellt läge Covid-19


Folkhälsomyndighetens förändringar från 1 juni:
restriktioner på tre nivåer som bedöms utifrån
olika parametrar, t ex smittspridning, stabilitet,
vacciation, belastning på sjukvård.



Minskning av smittspridningen fyra veckor i rad
för hela Västra Götaland.



Reflektion: samverkan mellan smittskydd och
kommun viktig och god. Goda erfarenheter av
VVG covid19-möten

Ställningstagande: SRO noterar informationen

Föredragande: Josefin Lantz, kommunikatör
vårdsamverkan
• Verktyg för att underlätta rapportering och spridning
• Snabb, kortare presentation från möte

Information ut
från mötet

• Nyhetsbrev Nära vård – PRENUMERERA

Ställningstagande: SRO noterar informationen

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Verktyg för att underlätta rapportering och spridning

Snabb, kortare
presentation från möte

Nyhetsbrev
PRENUMERERA!

www.vardsamverkan.se

