Minnesanteckningar politiskt Samrådsorgan
mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen
För VGK

För VGR

Axel Josefsson (M), Göteborgsregionen,
Kent Lagrell (M), Göteborgsregionen, vice ordf
Katarina Jonsson (M), Skaraborg
Ulf Olsson (S), Boråsregionen
Martin Carling (C), Fyrbodal
Anna-Karin Skatt (S), Skaraborg
Bengt Hilmersson (C), Boråsregionen
Lena Hult (S), Fyrbodal
Jonas Sundström (S), Lidköping

Johnny Magnusson, ordf Regionstyrelsen, ordf
Helene Eliasson, v ordf Regionstyrelsen
Jonas Andersson, ordf HSS
Håkan Linnarsson, 2 v ordf HSS

Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom
Anneli Assmundson Bjerde, beredning
Lena Holmlund, Göteborgsregionen
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Magnus Haggren, Boråsregionen ersätts av Helen
Nordling
Kristoffer Svensson, Skaraborg

Ann Söderström
Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Kaarina Sundelin, VGR
Anne-Marie Svensson, VGR
Rose-Marie Nyborg, VGR, beredning
Josefin Zackrisson, VGR, sekreterare

Frånvarande: Katarina Jonsson (M), Skaraborg, Ulf Olsson (S), Boråsregionen, Kristoffer Svensson,
Skaraborg, Anna-Karin Skatt (S), Skaraborg, Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom Jonas Andersson, ordf
HSS, Håkan Linnarsson, 2 v ordf HSS, Rose-Marie Nyborg, VGR, Kaarina Sundelin, VGR

Dag: 23 april
Tid: kl. 09:00- 10.30

Mötesform: Teams

Inbjudna: Madeleine Nilsson, VästKom, VGR, Anette Alfredsson, VGR, Charlotta
Wilhelmsson, VästKom och Jeanette Andersson, VästKom,
Dagordning
1. Mötets öppnande
• Övriga frågor
2. Godkännande av dagens agenda
3. Föregående minnesanteckningar
4. Lägesrapport samverkansfrågor Covid-19
Information
Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR, Charlotta Wilhelmsson, VästKom och
Jeanette Andersson, VästKom,
• Rapport från möten för VVG/covid-19

Ann-Marie Svensson ger en kort information från VVG/Covid -19.
På de löpande veckomötena följer gruppen den aktuella statistiken om Covid-19.
De frågor som är uppe för dialog just nu är om vaccination, vaccination av
feriearbetare och smittspårning.

Ställningstagande: SRO noterar informationen
5. Nära Vård
Information och ställningstagande
Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR och Jeanette Andersson, VästKom
• Remissversion, Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
• Lägesrapport - Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal
• Uppdragshandling: Med primärvården som nav i utvecklingen av god och
nära vård. Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag
• Översyn länsövergripande samverkansstruktur
Lägesrapport - Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal
Tidsplanen för den gemensamma färdplanen, revideringen av hälso- och
sjukvårdsavtalet med underavtal och överenskommelsen är förlängd och
remissen ska ut i september. Remissförslaget för färdplanen är klart, inväntar att
revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet bli klar så det kan skickas ut
tillsammans.
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller målgrupper,
målbilden, förändrade arbetssätt och stärkta förutsättningar. Arbetet färdplanen
har givit ett nytt uppdrag att se över ledning- och samverkansstruktur. Startar
uppdraget med en översyn av nuvarande struktur och kommer med ett förslag
kring en länsgemensam struktur. Framtagande och modell för uppföljning och
analys kommer arbetas med mer under hösten.
Primärvårdsuppdraget
Det kommer ny lagtext från den 1 juli som beskriver primärvårdens
grunduppdrag. Att primärvård avser det som inte kräver särskilda medicinska
eller tekniska resurser eller någon annan särskild kometens. Både region och
kommun har huvudmannaskap för primärvården. Regionen för den
regionalfinansierade primärvården och kommunerna för den
kommunaltfinansierade primärvården.
För en bra samverkan behövs det tydliggöras hur vi beskriver våra uppdrag och vi
behöver ha en gemensam bild av vad primärvårdsuppdraget är.
VI behöver kartlägga primärvårdsuppdraget och utifrån den kartläggningen
beskriva hur vi ska samverka i det som blir gränslandet mellan det kommunala
uppdraget, regionala uppdraget och specialistvårdsinsatser i hemmet.
Översyn länsövergripande samverkansstruktur
Översyn av samverkansstrukturen har gjorts av Chalmers och översynen utgör en
av grunderna till förslaget om den nya länsövergripande samverkansstrukturen.

Förslaget på den länsgemensamma strukturen är i nuläget ett underlag för att
kunna ha en dialog kring.

Ställningstagande: SRO noterar informationen samt godkänner

uppdragshandlingen: Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära
vård. Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag
6. Fördelning medel psykisk hälsa 2021
Ställningstagande
Föredragande: Madeleine Nilsson, VästKom
Fördelning av stadsbidrag psykisk hälsa 2021. Länsgemensamma områden för
stadsbidragen är stärka samverkan kring personer med samsjuklighet, personer
med insatser från flera huvudmän, brukarmedverkan, suicidpreventivt arbete och
psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna. Utgångspunkten för fördelningen är
de gemensamma dokument VGR och kommunen har. Kraven för dessa medel är
en länsgemensam handlingsplan, en gemensam definition, uppföljning och
återrapportering för länet. Madelene visar en detaljerad fördelning av medlen.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslaget till fördelning av
länsgemensamma medel inom området psykisk hälsa:
- Partsgemensam satsning i Västra Götaland på samverkan avseende
samsjuklighet och personer med insatser från flera huvudmän
- Partsgemensam satsning i Västra Götaland på samverkan avseende
suicidprevention
- Partsgemensam satsning i Västra Götaland på samverkan avseende
ungdomsmottagningar
- Partsgemensam satsning i Västra Götaland på samverkan avseende
brukarmedverkan
7. Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet
Ställningstagande
Föredragande: Anette Alfredsson, VGR
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska
hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet
för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella
syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt
eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en
fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett.
För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos
huvudmännen gav Ledningsråd Medicintekniska produkter i december 2019 i

uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga ansvaret för hjälpmedel i
förskola, skola och daglig verksamhet.
Resultatet av arbetsgruppens arbete är en överenskommelse för VGR.
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov utav hjälpmedel ska
vara utgångspunkten. Överenskommelsen ska förtydliga ansvaret av berörda
huvudmän och ange former för parternas samverkan. Intentionen med arbetet är
att få till en så patent säker och en jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och
överlämnar överenskommelsen till huvudmännen för beslut.

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

Kent Lagrell, GR, vice ordf
VästKom

