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Datum 11/12 2020
Tid: kl. 9.00-12.00
Skype/teams
Inbjudna: Jeanette Andersson, VästKom, Lena Arvidsson och Solveig Högberg, VGR, Anki
Schutz, VGR
Förhinder: Maritha Bäck, Per Granath, Susanne Lidén, Shujaat Noormohamed, Mats Dahl,
Maria Jonsson, Anette Johannesson, Nick Johansson, Ann-Chalotte Järnström, Rose-Marie
Nyborg, VGR
1. Mötets öppnande
a. övriga frågor – IVO – flyttas till nästkommande möte
2. Godkännande av dagens agenda
3. Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna
4. Nära Vård
Föredragande: Jeanette Andersson VästKom och Ami Svensson VGR
Gemensam färdplan nära vård

•

Dialogmöten har genomförts under hösten och arbetet med framtagandet av en
remissversion av färdplanen pågår.

•

Det kommer att tas fram informationsmaterial inför remissutskick (kort film, pp
material som kommer att finnas tillgängligt vardsamverkan.se

•

•

•

Uppföljning lednings- och samverkansstruktur
Uppföljningen av lednings- och samverkansstruktur är påbörjad och intervjuer
kommer att påbörjas i januari.
Gemensam analys och uppföljning
Uppstart av gemensam analys och uppföljning i januari
Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt underavtal/överenskommelser
Alla arbetsgrupper igång för revidering HoS-avtal, underavtal och
överenskommelser
Förslag till ställningstagande: VVG noterar informationen

5. Aktuellt inom FVM
Punkten flyttas till nästa möte den 18 jan 20021

6. Hantering regional oenighet
Föredragande: Anneli Assmundson Bjerde
VVG ställde sig den 5 oktober bakom förslag till hantering av oenighet på regional nivå
samt gav i tilläggsuppdrag att: Ta fram förslag till hantering av oenighet mellan
verksamheter som finns inom två olika vårdsamverkansområden.
Dialog och synpunktsinhämtning under framtagande av den regionala riktlinjen visade
att Göteborgsområdet och SIMBA önskade att det skulle tas fram förslag till reglering på
den delregionala nivån. Övriga vårdsamverkansområden önskar inte reglera detta på
den delregionala nivån utan anser att ärendena får lösas i dialog mellan berörda parter i
varje enskilt fall. SIMBA har innan dagens VVG-möte skickat in att man önskar föra till
protokollet att SIMBAS ståndpunkt är att de delregionala samverkansområden inte
gemensamt kan ta fram förslag till hantering av oenighet på delregional nivå.
Detta handlar om få fall per år där verksamheterna vid oenighet kommer från olika
vårdsamverkansområden. Dialog på mötet visar att samtliga vårdsamverkansområden,
förutom SIMBA, anser att detta inte ska regleras utan förespråkar att man kommer
överens i varje enskilt fall.
Ställningstagande:
• De delregionala vårdsamverkansområden får i varje enskilt fall komma
överens om hur oenighet mellan verksamheter tillhörande olika
vårdsamverkansområden ska hanteras.
• Det skrivs in i det regionala dokumentet att samverkan mellan olika
delregionala områden kan krävas.

7. Lägesrapport ledningsråd Hälsa, vård och omsorg
Föredragande: Jeanette Andersson , VästKom och Ami Svensson, VGR, Lena
Arvidsson och Solveig Högberg, VGR

Förvaltningsorganisation

ation
Ledningsrådet startade upp under 2019 och har som uppdrag att arbeta med förvaltning
och utveckling av överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
den gemensamma riktlinjen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Västra Götaland samt riktlinjen för samordnad individuell plan, SIP.
Under 2020 har ledningsrådet bland annat reviderat av SIP-riktlinjen samt tagit fram
process för SIP. Man har arbetat med gemensam uppföljning och statistik och
slutrapport NPÖ. Kontinuerliga justeringar har gjorts i rutinen för in- och utskrivning för
att stödja följsamhet till överenskommelse och riktlinje. Stöd har också getts till
verksamheter med hänsyn till Covid-19. Ledningsrådet har också kontinuerligt under
året arbetat med utveckling och anpassning av IT-tjänsten SAMSA.
En uppföljning har under hösten gjorts av den gemensamma regionala
överenskommelsen och riktlinjen för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Denna kommer att ligga till grund för den revidering av
överenskommelsen som ska göras under 2020. I revideringen är det avgörande att ha
med kopplingen till FVM/Option 1. Det är även viktigt att patientperspektivet bli mer
uppmärksammat i det kommande utvecklingsarbetet
Ställningstagande: VVG noterar informationen
7. Genomlysning av mobila verksamheter som utgår från sjukhus i VGR
Föredragande: Anki Schutz, VGR
Det görs under november och december inom regionen en genomlysning/inventering av
mobila verksamheter som utgår från sjukhus.

Syftet är att få en samlad bild av de olika former av mobil närvård som utförs i regionen,
såväl mobila team som verksamheter som regelbundet gör hembesök där ett hembesök
kan vara fysiskt, via telefon eller videosamtal. Sista svarsdatum var sista november men
då få svar inkommit förlängdes svarsdatum till den 23 december. Då det fortfarande vid
mötets genomförande inkommit relativt få svar går det inte att dra några slutsater.
Förhoppningen är att det insamlade materialet framöver kan ge en samlad bild av de
mobila verksamheter som finns och ett underlag om vilka mobila team som ev. saknas.
Genomlysningen kommer även kunna ge överblick av tillgången över länet till mobila
team.
Ställningstagande: VVG noterar informationen
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Mötestider 2021 VVG/covid-19
Möten för VVG/covid-19 1 gång /vecka t o m maj däreferter varannan vecka.
Komplettering av tider kan komma att göras vid behov

VVG

VVG/covid-19

SRO

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

18 jan kl 8-8.30
27 jan kl 8-8.30
3 feb kl 8-8.30
9 feb kl 8-8.30
15 feb kl 8 – 8.30
24 feb 8-8.30
1 mars kl 8 – 8.30
11 mars kl 8 - 8.30
17/3 mars 8 – 8.30
23 mars kl 8-8.30
30 mars kl 8 – 8.30
7 april kl 8-8.30
14 april kl 8 – 8.30
21 april kl 8-8.30
29 april kl 8 – 8.30

26 februari kl. 13-15
21 maj kl 13-15
24 september kl. 13-15
19 november kl. 13-15

5 maj kl 8-8.30
10 maj kl 8 – 8.30
19 maj kl 8-8.30
26 maj kl 8 – 8.30
14 maj kl 8 – 8.30

VVG/Covid-19
9 aug kl 8 – 8.30
2 sept kl 8 – 8.30
13 sept kl 8 – 8.30
4 okt kl 8 – 8.30
18 okt kl 8 – 8.30
4 nov kl 8 – 8.30
18 nov kl 8 – 8.30
1 dec kl 8 – 8.30
15 dec kl 8 – 8.30

