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Minnesanteckningar för Vårdsamverkan styrgrupp
Skaraborg
Tid: 13.30-16.30
Plats: Vänern och Vättern, Gothia Science Park, Skövde
Deltagande: Jane Johansson, Per Granath, Sandra Säljö, Angelica Engman, Susanne Lidén,
Beate Poetzsch, Eva Ahlberg, Adam Krantz, Mia Gustafsson
Frånvarande: Jeanette Andersson, Lotta Hjoberg, Eva Öfwerman, Ida Wernered, Jan
Malmgren, Jörgen Thorn, Katarina Levenby, Marie Eriksson, Nils-Gunnar Främberg, Urban
Johansson.
Sekreterare: Adam Krantz
Justerare: Mia Gustafsson

Mötets öppnande och presentationsrunda

Beslutsärenden
1. Godkännande av dagordning
a. Tillägg av punkterna 7 samt 14a och 14b
2. Föregående minnesanteckning
a. Antas utan kommentarer
3. Medel från regionen riktat till SIP utbildningar (ca 31 0000 kr)
a. Förslag: för riktade SIP utbildningar till samverkan vid in- och utskrivning
samt IAPS (Integrerat arbetssätt i Skaraborg)
i. Förslag att Adam Krantz och Angelica Engman får förvalta dessa
pengar. En total summa på 31 000kr. Förslaget antas.
Framkommer att det finns mer pengar inom regional satsning kring
tillämpning av projekt psykisk hälsa, pengarna kommer från
nämnden. Återkommer vid nästa styrgrupp om hur dessa medel ska
förvaltas.
4. Uppdrag för patientsäkerhetsgruppen
a. Förslag till beslut: avvakta med en ny uppdragsbeskrivning tills vi tagit
ställning till förslaget kring nytt uppdrag för SVPL-gruppen. Den
nuvarande uppdragshandlingen fortsätter att gälla tills nytt förslag är
beslutat för SVPL-grupp och implementeringsgrupp
i. Avvaktar beslut i väntan på diskussioner kring VPL-gruppen och
Implementeringsgruppen. Se punkt 8.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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5. Boka nya tider för styrgrupp 2019. Räcker det med 4 mötestillfällen under 2019?
a. Processtöden upplever att 4 gånger per år är lite snålt. Det förekommer
mycket diskussioner mellan möten i vårdsamverkansfrågorna som kan
behöva tas upp inom en tätare tidsram. Vidare diskussion under punkt 8.
b. Tider beslutas till:
i. 25/4 kl 13.30 - 16.30
ii. 11/9 kl 13.30 - 16.30
iii. 21/11 kl 13.30 - 16.30
6.

Hantering av tvist inom Vårdsamverkan?
a. Hur ska vi principiellt hantera tvisteärenden inom vårdsamverkan?
Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp har inte beslutsmandat i detta, dessa
beslut behöver sannolikt tas på huvudmannanivå inom linjen. Frågan
skickas med till VVG via Jeanette Andersson.

7. Habilitering och hälsa i Skaraborg
a. Adam Krantz föredrar kring förslag på pilot i Skaraborg med
Habiliteringens medverkan i SAMSA rörande informationsöverföring
mellan vårdgivare. Habilitering önskar deltagande från IFO, Elevhälsa,
Rehab kommun, VUP, BUP, BUM, Rehab PV och VåC. Antar förslaget
med reservation för att VGR’s enheter kan gå in i projektet från nu.
Samarbetet sker inom ramen för VGR till en början. Kommunerna bereder
frågan vidare för eventuellt senare deltagande.
Se bilaga 1 för förslag på uppdrag
8. Förslag sammanhållen vård och omsorg
a. Adam föredrar förslag kring ny organisation (Arbetsgrupp sammanhållen
vård och omsorg) som ersätter VPL-gruppen och Implementeringsgruppen.
Se bilaga 2.
Förslaget kring sammanhållen vård och omsorg antas i föreslagen form.
Adam får uppdrag att ta fram fullständig struktur samt nya uppdrag för
Processtöd, Superkontaktombud och kontaktombud. Tidsplan för
införande, månadsskiftet Mars - April.
b. Utifrån diskussionerna kring beslutsmandat för Arbetsgrupp Sammanhållen
vård och omsorg anser styrgruppen att ett AU skall tillsättas. Detta AU
samarbetar med beredning för att handhava frågor mer frekvent samt
filtrera frågor till styrgruppen. Vissa frågor kan hanteras direkt inom AU +
beredning. AU tillsätts av Jane Johansson, Per Granat och Susanne Lidén.
Se bilaga 3 för organisationskarta med AU + beredning inritat.
Möten för AU + beredning beslutas till följande datum.
i. 10/4 kl 14.30 -16
ii. 30/8 kl 8.30 - 10
iii. 8/11 kl 8.30 - 10
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c. Tidigt i diskussionerna kring sammanhållen vård och omsorg framkom
förslag kring att slå samman patientsäkerhetsgruppen med denna
gruppering. Förslaget lades åt sidan men styrgruppen önskar ändå se över
Patientsäkerhetsgruppens fortsatta arbete. Förslag framkommer kring att
denna gruppering blir en specialiserade grupp som adjungeras vid behov.
Fortsatt diskussion kring förslaget vid nästa styrgruppsmöte.

Informationsärenden
9. Vårdsamverkans stödstrukturer
a. Stödstrukturerna för vårdsamverkan är nu kompletta, dock fortsatt
diskussion kring VPL-Gruppen och Implementeringsgruppen. Alla poster
är tillsatta.
10. Info till och från Vårdsamverkan västra Götaland VVG, Susanne Liden och Per
Granat
a. Diskussioner kring regionalt ledningsråd för sammanhållen vård och
omsorg. En arbetsgrupp har fått uppdraget att titta på denna gruppering
samt dess fortsatta uppdrag.
b. Samverkan över jul och nyår. Generella uppfattningen är att detta fungerat
väl trots diskussioner om deltagande inför helgerna.
c. Egenvård på korttidsboende för barn. Rörande översyn kring egenvård,
avvaktar översyn.
d. Mobil närvård. Behöver det följas upp? Behövs stödstrukturer?
e. Liggande transporter, ligger fortfarande kvar på VVG’s bord. Frustration
från kommunerna.
f. För mer info se anteckningar på VVG’s hemsida.
11. Återrapport Nära vård Norra Skaraborg Jane Johansson och Beate Poetzsch
a. Har inte varit något möte sedan senast, nästa möte 7/2.
Spridningskonferens 8/5 i Töreboda.
12. Uppdrag till beredningsgrupp vårdsamverkans styrgrupp
a. Frågeställningar har lyfts kring beredningsgruppens ansvar. Idag besätts
dessa tjänster till 10% x3. Uppdraget sväller och innefattar mer och mer.
Beredningsgruppen efterfrågar uppdrag kring att se över omfattningen.
Beredningsgruppen får i uppgift att ta fram en analys/prioritering över detta
och återrapportera till nästa möte.
13. Ärenden till PSS
a. Inga i nuläget
14. Övriga frågor
a. NPÖ
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i. Siv Thorstensson, Projektledare sluta faxa och Lena Larsson,
Förvaltare Fyrbodal önskar komma och diskutera NPÖ/sluta faxa.
En handlingsplan för införandet behöver tas fram. Beslut tas att de
bjuds in till nästa möte.
b. Ledarskapsprogrammet Nära vård inom SKL
i. Jane Johansson och Susanne Lidén går detta nu. Hemuppgift kring
ledande av organisationer och personcentrerad vård. Önskemål om
att göra en workshop med 5 chefer från kommunerna, 5 chefer från
primärvården och 5 från sjukhuset (första linjens chefer). Inbjudan
skickas ut inom en snar framtid för en tid i April. Primärvård,
sjukhus och kommun förser med chefer till detta.

Bilagor
Bilaga 1 - Förslag - Uppdragshandling arbetsgrupp pilot Habilitering och Hälsa
Bilaga 2 - Förslag ny struktur samverkan vid in- och utskrivning 1.1
Bilaga 3 - Organisationskarta med AU + Beredning
Sammankallande
Jan Malmgren, Kommunalförbundet
Kallade
Angelica Engman, Närhälsan vårdcentral
Susanne Liden, Närhälsan vårdcentral
Beate Poetzsch, Närhälsan vårdcentraler
Eva Ahlberg, Närhälsan rehab
Eva Öfwerman, Bräcke diakoni
Jane Johansson, Skaraborgs Sjukhus
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Katarina Levenby, kommunerna
Per Granat, kommunerna
Lotta Hjoberg kommunerna
Sandra Säljö, kommunerna
Marie Eriksson, Folktandvården
Urban Johansson, Habilitering och Hälsa
Ida Wernered Koncernkontoret VGR
Jeanette Andersson, Beredningsansvar Kommunalförbundet
Nils-Gunnar Främberg, Beredningsansvar Primärvården
Mia Gustavsson, Beredningsansvar Skaraborgs Sjukhus
Föredragande
Adam Krantz, Kommunalförbundet
www.vardsamverkan.se/skaraborg

Arbetsgrupp Pilot
Habilitering och Hälsa
Förslag till: Uppdragshandling för Arbetsgrupp Pilot Habilitering
och Hälsa
Vårdsamverkan Skaraborg
Tidsram: Februari 2019 - September 2019

Bakgrund

Skaraborg har under en längre tid jobbat med kommunikationsvägar inom
Öppenvårdsprocessen för att möjliggöra enklare kommunikation mellan vårdgrannar.
Flera vårdgrannar har efterfrågat habiliteringens medverkan inom Öppenvårds och
Slutenvårdsprocessen för att underlätta kommunikationen mot denna verksamhet. Även
habiliteringen ser möjligheter till optimering av kommunikationsflödena kring de patienter
som finns inom Habiliteringens verksamhet.
I IT-tjänsten SAMSA finns möjligheter att kunna kommunicera med vårdgrannar på ett
smidigt och informationssäkert sätt. I IT-tjänsten finns även möjligheten att hantera SIP,
som används frekvent inom verksamheterna idag, via ett digitalt verktyg.

Övergripande Mål och Syfte
Syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter.
Målet är att berörda skall uppleva vård och omsorgsinsatserna som en helhet utan
gränser.
Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:
• Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen
• Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
• God och säker vård och omsorg

Arbetsgruppens mål och syfte

Syfte:
Skapa möjligheter att nyttja IT-tjänsten SAMSA med tillhörande processer för att
underlätta informationsflödet. Särskilt fokus på de patientgrupper som sköts av
Habilitering och hälsa med samverkansparter. Syftet bör även vara att initiera detta
genom ett pilotprojekt med möjlighet att permanenta inom Skaraborgstillämpningen efter
utvärdering.
Mål och delmål:
• Använda IT-tjänsten SAMSA som arbetsverktyg för SIP inom alla berörda
samverkansparters verksamheter
o Inventera och utbilda de verksamheter som inte redan hanterar SIP i
SAMSA idag
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•

•

Använda IT-tjänsten SAMSA som kommunikationsväg kring patienter inom
Öppenvårdsprocessen
o Ta fram rutin/tillämpning kring hur denna informationsöverföring ska
fungera och avgränsas
o Utbilda Superkontaktombud/kontaktombud kring hanteringen av
framtagna rutiner/tillämpningar inom Öppenvårdsprocessen för att dessa
ska kunna bära vidare och bevara kunskapen inom verksamheten.
Använda IT-tjänsten SAMSA som kommunikationsväg kring habiliteringens
patienter inom Slutenvårdsprocessen
o Ta fram rutin/tillämpning kring hur information kan överföras från
Habiliteringens verksamheter till slutenvården vid inläggning av patienter
som är kända av Habiliteringen
o Ta fram rutin/tillämpning kring hur information kan överföras från
slutenvården till habiliteringen kring patienter som är kända av
habiliteringen sedan tidigare
o Utbilda användare kring användning av IT-tjänsten SAMSA inom
slutenvårdsprocessen vid Habilitering och Hälsa i Skaraborg

Uppdrag
-

-

Ta fram och Implementera arbetssätt kring medverkan inom
Öppenvårdsprocessen för Habilitering och Hälsa Skaraborg med
samverkansparter (IFO, Elevhälsa, BUP, BUM, VUP, LSS, SoL och kommunal
HSL).
Ta fram och Implementera arbetssätt kring Habiliterings medverkan som
informationspart inom slutenvårdsprocessen
Implementera arbetssätt kring användande av SIP i IT-tjänsten SAMSA

Avgränsning:
- Uppdraget innefattar inte justering av Skaraborgstillämpningen eller regional
rutin/riktlinje. Ses behov av detta lyfts frågan vidare till ansvariga grupperingar.
- Uppdraget innefattar endast samverkan kring den patientgrupp som
Habilitering och hälsa med samverkansparter handhaver.

Arbetsgruppens sammansättning (kan vi bli färre så är det bra!)
SAMSA Förvaltare (3st)
• Kommun
• Sjukhus
• Primärvård
Kommun (3st)
• Enhetschef eller liknande inom Rehab
• Enhetschef eller liknande inom Elevhälsa
• Enhetschef eller liknande inom IFO
Habilitering och Hälsa Skaraborg (2st)
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Samverkan vid in- och
utskrivning
Förslag på inriktning för ny struktur

Organisation Vårdsamverkan Skaraborg
VVG

PSS
Styrgrupp Vårdsamverkan

FoU

SG*
BoU

SG
VPoM

SG
GDP

PSG**
AU Impl
Implgrp

Västbus

Trepart

OLG
V, N, S

* SG= Samverkansgrupp
** PSG= Patiensäkerhetsgruppen
BoU= Barn och Unga
VPoM= Vuxna, Psykiatri och Missbruk
GDP= Geriatrik, Demens, Palliativ vård och Stroke

Dagens struktur
Vårdsamverkan Skaraborg

AU-Implementering

Arbetsgrupp/
Implementeringsgrupp
(Implementeringsgruppen
Skaraborg)

Processtöd Implementering

Operativ Genomförandegrupp
Söder

Operativ Genomförandegrupp
Väster

Operativ Genomförandegrupp
Norr

Öppenvård, Kommun och
Slutenvård i närområdet

Öppenvård, Kommun och
Slutenvård i närområdet

Öppenvård, Kommun och
Slutenvård i närområdet

Regionalt
Ledningsråd

Förslag – Delregional struktur
VVG

PSS
Styrgrupp Vårdsamverkan

FoU

SG*
BoU

SG
VPoM

SG
GDP

PSG**
ASVO***
* SG= Samverkansgrupp
** PSG= Patiensäkerhetsgruppen
*** ASVO = Arbetsgrupp
sammanhållen vård och omsorg

Västbus

Trepart

OLG
V, N, S

BoU= Barn och Unga
VPoM= Vuxna, Psykiatri och Missbruk
GDP= Geriatrik, Demens, Palliativ vård och Stroke

Förslag – Intern struktur
Regionalt Ledningsråd

Vårdsamverkan Skaraborg

Operativ Arbetsgrupp
närvårdsområde Norra

Arbetsgrupp Sammanhållen vård (SIP,
NPÖ, SAMSA med tillhörande
dokument)

Processtöd Arbetsgrupp (SAMSA
förvaltare idag)

Operativ Arbetsgrupp
närvårdsområde Västra

Operativ Arbetsgrupp
närvårdsområde Södra

Samverkansgrupper BoU, VPoM, GDP

Förslag – Beslutsordning
• De flesta beslut tas av Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp
och bearbetas av Arbetsgrupp Sammanhållen vård och omsorg
• Mindre beslut rörande delregionala överenskommelser så som
användning av it-system med mera kan gruppen tänkas ha
mandat till att besluta kring självständigt.

Förslag – Deltagande (7 medlemmar)
Operativa Arbetsgruppen (3 platser)
• Ordf Södra
• Ordf Norra
• Ordf Västra
Patientsäkerhetsgruppen (1 plats)
• MAS

Förvaltare/processtöd (3 platser)
• Sjukhus
• Kommun
• Primärvård

Förslag på beslut
• Anta förslaget för ny organisation med uppstart under våren -19 (denna
struktur borde kunna antas innan regional struktur antagits då den ligger i
linje med både nuvarande struktur och den struktur som diskuteras på
regional nivå)
• Avsluta AU för Implementering i samband med uppstart av ny gruppering

•
•

Enhetschef eller motsvarande inom Barn och Ungdom
Enhetschef eller motsvarande inom Vuxna

Primärvård (2st)
• Vårdcentralchef eller motsvarande
• Rehabchef eller motsvarande
Sjukhus (2st)
• Verksamhetschef eller motsvarande inom BUP
• Verksamhetschef eller motsvarande inom VUP
Arbetsgruppens sammansättning är orienterad kring deltagare med beslutsmandat inom
respektive verksamhet för att kunna arbeta fram nya rutiner/tillämpningar som går i linje
med organisationernas intentioner och uppdrag. SAMSA förvaltarna är tänkta som
kopplingarna till det verksamhetsnära arbetet inom IT-tjänsten samt som systemexperter.

Kommunikation
•
•

Minnesanteckningar förs
Samverkansyta i SharePoint alternativt MS Teams för arbetsmaterial

Uppföljning
-

Regelbundet avrapportera till Implementeringsgruppen Skaraborg eller
motsvarande gruppering
Uppföljning kring utbildningar och följsamhet till framtagna dokument görs
fortlöpande under projektet
Slutrapport lämnas i samband med färdigställande av projektet
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Regionalt
Ledningsråd

Förslag – Delregional struktur
VVG

PSS
Styrgrupp Vårdsamverkan
AU + Beredning
FoU

SG*
BoU

SG*
VPoM

SG*
GDP

PSG**
ASVO***
* SG = Samverkansgrupp
** PSG = Patientsäkerhetsgruppen
*** ASVO = Arbetsgrupp
sammanhållen vård och omsorg

Västbus

Trepart

OLG
V, N, S

BoU= Barn och Unga
VPoM= Vuxna, Psykiatri och Missbruk
GDP= Geriatrik, Demens, Palliativ vård och Stroke

