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Minnesanteckningar Styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg
Tid: 2020-11-12 kl.14.00-16.30
Plats: Digitalt möte
Närvarande
Susanne Liden, Närhälsan vårdcentral
Eva Ahlberg, Närhälsan rehab
Robert Tengman, Centrumhälsan
Annette Trenge Jarlshammar, Skaraborgs Sjukhus
Per Granat, kommunerna
Hans Ekensskär, kommunerna
Leif Lagergren, kommunerna
Christina Davidsson, Habilitering och Hälsa
Inger Hannu, Avdelning social hållbarhet
Malin Swärd, Beredningsansvar Kommunalförbundet
Nils-Gunnar Främberg, Beredningsansvar Primärvården
Vanja Arrias, Beredningsansvarig Primärvården
Mia Gustafsson, Beredningsansvar Skaraborgs Sjukhus
Ej närvarande
Jan Malmgren, Kommunalförbundet
Beate Poetzsch, Närhälsan vårdcentraler
Lotta Hjoberg kommunerna
Ida Wernered, Koncernkontoret VGR
Stellan Ahlström, Skaraborgs Sjukhus
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Susanne Mälsjö, Tandvård
Bengt Höglander, kommunerna

1. Mötets öppnande
Per Granath hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Ordförande Jan Malmgren har förhinder och ersätts av Per Granath för dagens möte.
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Beslutsärenden
1. Representation från Regionhälsan i Styrgrupp Vårdsamverkan
Styrgruppen beslutar
Att styrgruppen vårdsamverkan utökas med en representant från Regionhälsan.
Föredragande Vanja Arrias

Informationsärenden
1. Ordförandeskapet för Styrgrupp Vårdsamverkan övergår till primärvården 2021
och 2022
Enligt uppdragshandlingen för styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg ska
ordförandeskapet växla mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Varje part
väljer själv ut sina representanter.
Primärvården meddelar att de utsett Susanne Lidén som ordförande för 2021 och 2022.
Föredragande Per Granath
2. Information Psykisk hälsa
• Regionalt arbete och styrgrupp Psykisk hälsa,
Nuvarande länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa har förlängts
med mindre justeringar till 2022. Handlingsplanen utgår från fem
fokusområden:
o Förebyggande och främjande arbete
o Tillgängliga tidiga insatser
o Enskildas delaktighet och rättigheter
o Utsatta grupper
o Ledning, styrning och organisation
Inom Vårdsamverkan Västra Götaland finns en styrgrupp Psykisk hälsa.
Vid VVG 3 november beslutades att utöka den kommunala
representationen i styrgruppen från en till två representanter från
respektive vårdsamverkansområde, en från elevhälsa och en från
socialtjänst.
Föredragande Angelica Engman
•

Information om samsjuklighet inkl. förändrad användning, del av statliga
medel
Det pågår inventering/kartläggning kring samsjuklighet på både
delregional och regional nivå. I inventeringen kommer medarbetare från
kommun och vård att involveras i att besvara enkät och delta i
workshops.
På nationell nivå leder Anders Printz en samsjuklighetsutredning, där
även en fördjupad analys sker i Västra Götaland i samarbete med FoU i
Väst.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Information om fördelning av statliga medel. Viss del var avsatt för
koordinatorstjänst inom området samsjuklighet, vilket inte genomförts.
Det finns därför medel kvar för 2019 att omhänderta.
Styrgruppen beslutar
Att processtöden får i uppdrag att bedöma hur överskott av medel från
2019 inom området psykisk hälsa ska användas på bästa sätt, exempelvis
kompetensutveckling.
Föredragande Kerstin Söderlund
•

Projekt Suicidprevention
Sedan september och för ett år finns Annette Holmberg (vårdsamverkan)
och Malin Frisk (kommunalförbundet) anställda som projektledare för de
två projekten suicidprevention. Syftet med projekten är dels att förankra
den länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention inom
organisationerna, men också bidra till att målet om att minska antalet
suicid med 40 % från 2020 till 2025. En mängd aktiviteter finns
kopplade till projektet.
Under hösten pågår möten med olika parter inom
vårdsamverkansgrupperingarna och med respektive kommun. Det sker
också kontinuerliga samtal med brukarorganisationerna som också är
viktiga i det fortsatta arbetet.
Föredragande Annette Holmberg och Malin Frisk

•

Projekt Barn & unga
Sedan oktober och för ett år finns Emmelie Alvarsson anställd som
projektledare för projektet Barn & ungas psykiska hälsa. Projektet
handlar om att implementera den nya överenskommelsen ”Samverkan
för barns- och ungas hälsa och att koordinera insatser och uppdrag inom
ramen för handlingsplan psykisk hälsa. I uppdraget ingår implementering
av ny riktlinje för samordnad individuell plan, SIP.
Informationsträffar har startat upp med de partsgemensamma grupperna
för barn & unga.
Föredragande Emmelie Alvarsson

3. Information om Apodos
Det finns en mängd yttre faktorer som påverkar en säker läkemedelshantering
vilket är en utmaning för vården. Det finns en regional medicinsk riktlinje, RMR
om ”öppenvårdsdos” som nås via länk. Nuvarande RMR är giltig till maj 2021.
Oavsett på vilket sätt patienten får sina läkemedel förpackade behöver
läkemedelshanteringen alltid prioriteras:
• Läkemedel behöver vara i fokus på varje rond
• Gör hembesök och granska, utvärdera, minska
• Levande diskussion mellan läkare och sjuksköterska och patient krävs
• Fördjupade läkemedelsgenomgångar
• Ev. hjälp via apotekare
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Föredragande Stefan Schettler, Närhälsan
4. Lägesorientering covid-19
Primärvården är hårt belastade och på gränsen för vad man klarar av. Samtidigt som
smittspridning av covid-19 ökat och med det trycket på både provtagning och
smittspårning så har även vaccination mot säsongsinfluensa påbörjats.
Kommunerna ser en ökning bland personal både vad gäller covid-19 men även vanliga
förkylningar. Sjukfrånvaran är hög. Endast några få kommuner rapporterar om smittade
vårdtagare i sina verksamheter. Man avråder anhöriga från att besöka på säbo. Flera
kommuner har en ökad samhällsspridning. Även kommunerna har påbörjat vaccinering
mot säsongsinfluensa.
SkaS har återigen stabsläge. Antalet patienter som sjukhusvårdas har ökat. Personal har
omfördelats pga ökat tryck på IVA.
Smittspridningen i Västra Götaland är mycket stor och någon avmattning syns inte än.
Det är av stor vikt att alla tar ansvar och följer de skärpta lokala råden.
Länk till film där Erik Backhaus kommenterar aktuellt covidläge på SkaS och i
Skaraborg 20201104
Länk till film om covidvården vid Skaraborgs sjukhus vår och sommar 29020 –
chefsröster.
Föredragande Susanne Lidén, Malin Swärd och Annette Trenge Jarlshammar
5. Information från AU kl. 15.50 – 16.10
• Dialog med Presidiet PSS kring Strategisk plan och uppdragshandlingen för
Styrgrupp Vårdsamverkan.
Nuvarande strategiska plan sträcker sig till årsskiftet 2020/2021. Med anledning
av arbetet kring färdplan Nära vård finns behov av att invänta färdplanen för att få
en strategisk plan som knyter an till färdplanen. Förslag till PSS efter dialogmötet
är därför att förlänga nuvarande strategiska plan ytterligare ett år och även planera
för ett fördjupat arbete under 2021. Det har blandannat framkommit behov av
tydligare syfte och mätbara mål. Parallellt med översynen av den strategiska
planen bör även uppdragshandlingen för styrgruppen ses över och därför är
förslaget att även denna förlängs ytterligare ett år.
• Helgbemanning 2021
Under våren 2020 beslutades om helgbemanning under årets heldagar. Underlaget
finns på hemsidan för vårdsamverkan Skaraborg. AU får av styrgruppen i
uppdrag att ta fram förslag på helgbemanning för 2021.
Föredragande Malin Swärd samt AU

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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6. Stående, FVM
Arbetet med Option 1 är försenat och leverantören förstärker med extra resurser. Under
oktober har det genomförts ett uppskattat ledarforum kring FVM. Mer information finns
att läsa via länk. Önskemål finns om att denna typen av informationsträffar blir
återkommande. Fler informationsträffar är planerat av FVM-Programmet.
7. Stående återrapport från Regionala Ledningsrådet SHVO
Minnesanteckningar skickas ut.
Föredragande Lotta Hjoberg och Beate Poetzsch
8. Ärenden till PSS
Nästa PSS är planerat till 11 december. Styrgruppen föreslår att även PSS informeras om
arbetet kring Psykisk hälsa.
9. Ärenden till VVG
Styrgruppen har inga aktuella ärenden att lyfta vidare till VVG.
10. Övrigt
Mötestider 2021, kl. 13.30 – 16.30:
•
•
•
•

Onsdag 3 februari
Onsdag 5 maj
Onsdag 8 september
Onsdag 24 november

Bilagor
Bilaga 1

PP Psykisk hälsa

Bilaga 2

PP Apodos

Bilaga 3

PP Aktuellt covidläge SkaS

Bilaga 4

Strategiskt arbete inom vårdsamverkan Skaraborg 2021

Bilaga 5

Minnesanteckningar från Regionala Ledningsrådet SHVO 2020-10-05

www.vardsamverkan.se/skaraborg

