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Minnesanteckningar från Styrgrupp vårdsamverkan 201702-08
Tid: 08.30-11.30
Plats: Gothia Science Park, Vänern och Vättern, Skövde
Närvarande
Agneta Nilsson-Hörnlund, Koncernkontoret
Angelica Engman, Närhälsan vårdcentral
Eva Sundström, Skaraborgs Sjukhus
Eva Öfwerman, Bräcke diakoni
Lars Gotthardsson, Närhälsan vårdcentraler
Per Granath, Skövde kommun
Per-Olof Hermansson, Kommunalförbundet
Sven-Ove Andersson, Lidköpings kommun
Anna Persson, Beredningsansvar Koncernkontoret
Jeanette Andersson, Beredningsansvar Kommunalförbundet
Nils-Gunnar Främberg, Beredningsansvar Primärvården
Thommy Johansson, Beredningsansvar Skaraborgs Sjukhus
Ej närvarande
Eva Ulfvenborg, Hjo Kommun
Eva Ahlberg, Närhälsan rehab
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Urban Johansson, Habilitering och Hälsa
Rita Ponerup, Närhälsan vårdcentraler

Dagens ärenden
1. Dagordning godkänns
2. Minnesanteckning godkänns
3. Presentation av representanterna i styrgruppen. En kommunrepresentant från skolan
saknas.

Beslutsärenden
4. Godkännande av FoU uppdraget
Nils-Gunnar berättar om förslaget på uppdrag. Vissa förtydligande behövs till exempel
kring finansiering, rapporteringskopplingen mellan styrgruppen och FoU-gruppen
samt ansvaret för förvaltningen av framtagen kunskap.
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Beslutas: Uppdragshandlingen revideras utifrån synpunkterna och återkommer för
beslut 15 mars. Till det mötet ska de olika parterna ha med förslag på vilka som ska
ingå i gruppen.
5. Hälso- och sjukvårdsavtalet
Nils- Gunnar informerar om en workshop för hur delar av det nya avtalet kan
implementeras via vårdsamverkansstrukturer.
Styrgruppen ger datumförslag för workshop 20 april på förmiddagen, alternativt 26
april. Centralt i Skövde.

Informationsärenden
•

Representation VVG
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har haft sitt första möte där Lars och SvenOve är representanter från styrgruppen. De rapporterar från det första mötet.
Beslutas att gången för frågor mellan VVG och vårdsamverkan Skaraborg ska bäras
av Sven-Ove och Lars. Behöver ett ärende beredas så tas ärendet till
beredningsansvariga för VVG.
Beslutas även att lägga in information till och från VVG som stående punkt på
dagordningen för styrgruppen.

•

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
Jeanette presentera kort förändringar utifrån ett nytt lagförslag. Det innebär att
omställning behöver ske inför 2018. En regional beredningsgrupp finns och har tagit
fram material till en dialogdag 9 mars med deltagare från SkaS, kommunerna och
primärvården. Representanter för den regionala beredningsgruppen inbjuds till nästa
styrgruppsmöte.

• När(sjuk)vårdscentrum Mariestad, Töreboda, Gullspång
Eva S. berättar om läget i projektet. Utvärdering av mellanvårdsplatser i Mariestad
pågår.

• Årsrapport samverkansgrupp geriatrik, demens och palliativ vård
Jeanette föredrar årets verksamhetsberättelse.
Beslut: I verksamhetsberättelsen ska vissa måltal korrigeras och bilder läggas till.
Sedan går verksamhetsberättelsen vidare till PSS. Gränsnittsgruppen får i uppdrag att
ta fram och följa upp åtgärder för att öka antal korrekta läkemedelslistor.
De som har arbetat med frågan sista året bjuds in för återrapport kring detta vid nästa
styrgruppsmöte 15 mars.
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Beslut: Samordnade Individuella Planer (SIP) kommer upp. Uppdrag till alla
samverkansgrupper att gemensamt fortsätta arbetet med implementering och
utbildning kring SIP.
•

Uppdrag och koordinatorsstöd barn- och unga
Koordinatorsstöd finns tillsatt från kommunalförbundet.

•
Beslut: Regionen diskuterar frågan om koordinatorrstöd vidare internt. Frågan
bordläggs till 2017-03-15. VGR återkommer med besked. Uppdraget anpassas utifrån
svaret.
•

Uppdrag och koordinatorsstöd psykiatri och missbruk
Koordinatorsstöd finns idag från SkaS och Kommunalförbundet.
Beslut: Regionen diskuterar frågan om mer koordinatorrstöd vidare internt. Frågan
bordläggs till 2017-03-15. VGR återkommer med besked. Uppdraget anpassas utifrån
svaret.

Övriga ärenden
•

Videomöten vid vårdplaneringar
Eva Sundström informerar om läget på SkaS.

•

Återrapporter på från respektive samverkansgrupp
Läggs till som stående punkt på styrgruppens möte.

•

Frågor till PSS
o Årsrapport samverkansgrupp geriatrik, demens och palliativ vård
o Hälso- och sjukvårdsavtalet
o När(sjuk)vårdscentrum Mariestad, Töreboda, Gullspång

Vid anteckningarna
Anna Persson
Koncernkontoret
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