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Ledamöter 2021
LGS 18 ledamöter varav GR kommunalförbundet adj.
Nya ledamöter, Göteborgs stad:
Carin Bringestedt, avd.chef ÄVO
Monica Sörensson, avd.chef FSS
Christina Alvelin, FV-direktör, socialförvaltningen Hisingen
Babbs Edberg, FV-direktör, ÄVO, vice ordförande

Vardsamverkan.se/Goteborgsomradet

LGS ST/Beslut
Utökat LGS, barnperspektivet behöver lyftas fram generellt
• Elevhälsa/utb förvaltning, skola

Spegla politiska samrådet och temagrupper
• Styrelsen Regionhälsa/förvaltning (UM)
• Två berörda beställarnämnder från VGR

Årsrapport och ekonomisk rapport
TG handlingsplaner 2021 – ordförandebeslut

Vardsamverkan.se/Goteborgsomradet

LGS
• Vårdsamverkan i Göteborgsområdet – ständig utveckling framåt:
• Första året med nya Samverkansplanen, övergripande mål och prioriteringar,
2020 -2023
• Prioriterade fokusområden:
• In- och utskrivningsprocessen
• Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
• Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom
• Temagrupperna tagit fram delmål, hp med aktiviteter
Genomförandet och utvärdering utifrån tänkt effekt på målet är
linjeverksamhetens eget ansvar
NOSAM handlingsplaner utifrån prioriterade fokusområden och närområdesfrågor.
Viktigt att samtliga chefsnivåer är delaktiga i besluten om samverkan, följer arbete
och resultat samt rapporterar om samverkan brister och det blir problem
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Utvecklingsområde 2021
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•
•
•
•
•
•

Färdplan Nära vård /omställning hälso- och sjukvård
HoS-avtalet med delprojekt
Samverkansstrukturen på länsgemensam, delregional, lokal nivå
Samordnad hälsa, vård och omsorg, in- och utskrivning från slutenvård
Psykisk hälsa och suicidprevention
Kunskapsstyrning och regionala stödstrukturer (RSS)
FVM – implementering av kärnsystemet Millenium, inkl. kommunala optioner

OECD lyfter bristande samordning mellan
kommun, primärvård och sjukhus som svensk
vård och omsorgs största utmaning.

I miljon invånare i Sverige är i behov av
insatser från flera huvudmän
170 000 invånare i Västra Götaland
 73 000 invånare i Göteborgsområdet
” Vi har kittat ihop oss, lärt

känna varandra och vuxit. Vi har
gjort varandra bra och till större
värde för de vi är till för”

LGS ST/Beslut, forts.
• Ny faktureringsmodell
• TG MiL – fortsatt pausad i väntan på resultat översyn ledning-och
samverkansstruktur i VG
• NOSAM –struktur: Carin Bringestedt uppdrag sammankalla grupp,
förslag skall presenteras för VGR innan sommaren. Till dess löper
NOSAM arbetet på i nuvarande struktur, ev. nya repr. från Gbg stad
Övrig fråga:
SU: LKM övertag, finns det behov av delregional rutin? Är det tillräckligt
reglerat i HoS-avtalet. Carin B tar hem frågan till Gbg stad. Maria
Taranger kontaktar Rosemarie Nyborg

LGS ordförandebeslut:
• Psykisk hälsa uppdrag:
Samsjuklighet – TG Psykiatri
• Förebyggande/Föräldrastöd – TG BoU
• Implementering ÖK barn och ungas hälsa – TG BoU
• HP Suicidprevention: Förslag på insats:
a) Utbilda nya instruktörer till Första hjälpen till psykisk hälsa, NASP, KI
b) För att kunna genomföra utbildningen krävs 16 deltagare, Skriva avtal med NASP, KI
c) Kostnad 22 500 kronor till NASP därtill kommer konferenskostnad ca 3 500 kronor per
deltagare och omkostnad för instruktör, totalt ca 430 000 kronor
d) Erbjuda instruktörsutbildning för andra utanför Göteborgsområdet om vi inte kan fylla kursen
med 16 deltagare, till självkostnadspris.

• Utökat uppdrag länsgemensam styrgrupp psykisk hälsa: Uppdrag TG BoU att
nominera representant elevhälsa/skola.
• Delregional vägledning – PSL
• Reviderad text i uppdragsbeskrivningen: Nominering till/från LGS

