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Politiskt Samrådsorgan
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Västra Götalandsregionen
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Agenda SRO 23 april 2021
• Nära Vård
• Fördelning medel psykisk hälsa 2021
• Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet
• Lägesrapport samverkansfrågor Covid-19
• Mötestider 2021

Föredragande: Jeanette Andersson, VästKom och Ann-Marie
Svensson, VGR
• Remissversion, Färdplan Länsgemensam strategi för god
och nära vård
• Remissförslag klart och inväntar Hälso- och
sjukvårdsavtalet med underavtal/överenskommelser,
för beslut kring remiss i september.

Nära vård

• Lägesrapport - Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet
med underavtal
• Frågor/texter som arbetsgrupperna arbetar vidare
med:

• Kostnadsfördelning och betalningsansvar vid
placering utanför hemmet (HVB m.m).
• Begreppen kring medicinska
samordningsansvaret/fast läkarkontakt.
• Texter i Hälso- och sjukvårdsavtalet kring
kommunens åtagande och ansvar.

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Ny Tidsplan gemensam färdplan samt revidering
av Hos-avtal, underavtal samt överenskommelse

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

• Remissversionen klar
• Beslut i september kring
remissversionen
https://www.vardsamverkan.se/
omraden/god-och-nara-vard/
• Går ut på remiss i september
tillsammans med revidering
HoS-avtal med bilagor

Fortsättning:
• Förslag på uppdragshandling: Med primärvården som nav i
utvecklingen av god och nära vård. Kommunernas och
VGR:s primärvårdsuppdrag

Nära vård

• En ny lagtext i hälso- och sjukvårdslagen om
primärvårdens grunduppdrag, gäller från och med 1/7,
se kommande bilder.

• I uppdraget kartlägga hur kommunen respektive
regionen beskriver sitt primärvårdsuppdrag. Att utifrån
dessa beskrivningar identifiera samverkansområden
och gränssnitt samt ta fram förslag till gemensam
utveckling
• Forskningsarbete: kommer inte hanteras i Hälso- och
sjukvårdsavtalet utan läggs som en utvecklingsfråga i
färdplanen.

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

HSL 2 kap. 6§
Med primär vård avses i denna lag
hälso- och sjukvårdsverksamhet där
öppen vård ges utan avgränsning när
det gäller sjukdomar, ålder eller
patientgrupper. Primärvården svarar för
behovet av sådan grundläggande
medicinsk behand- ling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering
som inte kräver sjukhusens medicinska
och tekniska resurser eller annan
särskild kompetens.

NY 1/7
Med primärvård avses i denna lag
hälso- och sjukvårdsverksamhet där
öppen vård ges utan avgränsning när
det gäller sjukdomar, ålder eller
patientgrupper. Primärvården svarar för
behovet av sådana åtgärder i form av
medicinsk bedömning och behandling,
omvårdnad, förebyggande arbete och
rehabilitering som inte kräver särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller
någon annan särskild kompetens.

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Primärvårdens grunduppdrag
/Kapitlet träder i kraft I:2021-07-01/ 13 a kap. Primärvårdens grunduppdrag
• 1 § Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör
primärvård särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose
vanligt förekommande vårdbehov
2. se till att vården är lätt tillgänglig
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov
som patientens individuella behov och förutsättningar
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt
att samordningen sker inom primärvården, och
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
Lag (2020:1043)

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård
Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag
Syfte
Att tydliggöra kommunernas respektive VGR:s primärvårdsuppdrag för att
stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg
Uppdrag
Att kartlägga:
a. Hur kommunen beskriver sitt primärvårdsuppdrag
b. Hur VGR beskriver sitt primärvårdsuppdrag
Att utifrån dessa beskrivningar identifiera samverkansområden och
gränssnitt samt ta fram förslag till gemensam utveckling

Fortsättning:
• Översyn länsövergripande samverkansstruktur
• Översyn klar från Chalmers, CH.
• Beredning pågår av länsgemensam struktur
• Länsstyrgrupp i Samverkan (VVG, SITIV och FVM) och
fler länsgemensamma beredningsgrupper.

Nära vård

• Ser behov av fler länsgemensamma riktlinjer.
SRO-politikernas medskick i fortsatt arbete: ha beredskap
för konsekvenser av lärdomar om samverkan efter covid19, från nationellt håll.

OBS ett första förslag som dialogunderlag OBS! Utdrag ur presentationsmaterial
Ledning och styrning – hälsa, vård och omsorg i samverkan
Samtliga beredningsgrupper behöver
omhänderta och förvalta:
• Länsgemensamma styrdokument
• Riktlinjer/rutiner inom sitt område
• ”Beställning” till FVM gällande
option 1, 2 och 3 utifrån
länsgemensamma
riktlinjer/styrdokument
• Handlingsplan (om det finns)
• Avvikelser
• Tillfälligt tillsätta arbetsgrupper

Länsgemensam
beredningsgrupp
Barn och unga

Politiskt samrådsorgan SRO

Beredning
medicintekniska
produkter till SRO?

Länsstyrgrupp i Samverkan
(VVG, SITIV och FVM)

Arbetsutskott

Kompetensråd?
Folkhälsan?

Beredning VGR och VästKom

Länsgemensam
beredningsgrupp
Psykisk hälsa,
beroende

Länsgemensam
beredningsgrupp
Äldre

Ledningsråd MTP
samt
välfärdsteknik

Delregional samverkan
Lokal samverkan

Uppdaterad 2021-04-14

Nära vård

Ställningstagande: SRO noterar
informationen samt godkänner
uppdragshandlingen

Föredragare: Madeleine Nilsson, VästKom

Fördelning medel
psykisk hälsa

• Presidiet för styrgrupp psykisk hälsa föreslår en
fördelning av länsgemensamma medel inom
området psykisk hälsa 2021, se kommande
bilder.
• Medlen är kopplade till överenskommelse
2021–2022 mellan regeringen och Sveriges
kommuner och regioner (SKR). För Västra
Götalands del handlar det om 81 314 959 kr.

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Detaljerad fördelning av medel
Sammanhållen vård och samsjuklighet

Stärkt brukarmedverkan

Genomomförande av handlingsplan

4 000 000 kr

Kunskapsstyrning i samverkan

1 000 000 kr

SIP
Kraftsamling för personer med samsjuklighet

4 000 000 kr
5 500 000 kr

Barn och ungas psykiska hälsa

5 500 000 kr

Uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa samt administration
Summa

875 835 kr
20 875 835 kr

Medel som fördelas till delregional vårdsamverkan
Medel som fördelas länsgemensamt
Summa

18 000 000 kr
2 875 836 kr
20 875 835 kr

Suicidpreventivt arbete
Genomomförande av handlingsplan VGR
Genomförande av handlingsplan kommunalförbund
Genomförande av handlingsplan delregional vårdsamverkan
Länsgemensamma aktiviteter ex. tillsammans med civilsamhället
Uppföljning av handlingsplan för suicidprevention

10 000 000 kr
10 000 000 kr
10 000 000 kr
3 000 000 kr
421 917 kr

Summa

33 421 917 kr

NSPHiG personella resurser inkl. omkostnader samt
Brukarrådet för missbruksfrågor
Vetenskapligt stöd inkl. omkostnader
Summa

1 750 000 kr
250 000 kr
2 000 000 kr

Presidiet för styrgrupp psykisk hälsa förordar att
VästKom rekvirerar dessa medel och ger
styrgrupp psykisk hälsa i uppdrag att föreslå hur
medlen ska disponeras.
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Forts. fördelning av medel
Ungdomsmottagningarna
Fördelning till mottagningar - partssammansatt
grupp
Fördelning efter invånarantal direkt till
verksamheterna
Summa

25 017 631 kr

25 017 631 kr

VGR föreslås rekvirera medel för
ungdomsmottagningarna och ger
partsgemensam grupp för
ungdomsmottagningar i uppdrag att föreslå
hur medlen skall fördelas.

Fördelning medel
psykisk hälsa

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom
förslaget till fördelning av medel för
psykisk hälsa

Föredragare: Anette Alfredsson, VGR

Hjälpmedel
förskola, skola
och daglig
verksamhet

• Ledningsråd MTP gav i december 2019 ett uppdrag att
skapa en tillfällig beredningsgrupp med syfte att
tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och
daglig verksamhet (LSS).

• Resultatet av gruppens arbete: förslag att ta fram en
överenskommelse med innehåll specificerat i
kommande bild. Syftet med överenskommelsen är att
den enskildes behov ska vara utgångspunkt för vid
förskrivningen av hjälpmedel.
Dialog: vem ansvarar för den enskildes behov av
hjälpmedel tillgodoses? Det bör ske i en Samordnad
individuell plan, SIP. Medskick: att begreppet SIP bör
användas.
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Förslag på överenskommelse för Västra Götaland
• Syfte och mål
• Ansvar
• Styrdokument
• Definitioner och tillämpning av begrepp
• Ansvarsfördelning

•
•
•
•
•
•

Samverkan
Jämställdhetsperspektiv
Implementering
I händelse av tvist
Uppföljning
Giltighet och omförhandling
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Förslag: Personligt förskrivna hjälpmedel
Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan
förskriva till en och samma person.
Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge
förutsättningar för vistelse på skola eller daglig verksamhet:
• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från
hemmet.
• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra
inställning/anpassning.
• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Formulering i överenskommelsen: Grundutrustning
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning
av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar behoven hos dem som
vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande individuell
inställning eller anpassning, som kräver hälso- och
sjukvårdskompetens och/eller teknisk kompetens. De ska utan
större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som
vistas i verksamheten.

Hjälpmedel
förskola, skola
och daglig
verksamhet

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

Föredragare: Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR

Lägesrapport
samverkansfrågor Covid-19

• Ojämt fördelat smittoläge i Västra Götaland. Försöker
jämna ut belastningen över regionen, sjukhusen. Låg
smittofrekvens på säbo – en vaccinationseffekt.
• Pilotprojekt med antigentester pågår.
• Fram till och med vecka 15 har 20,4 procent av
invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin,
7,7 procent har fått två doser.
• Vaccination på väg in i fas 3. FHM förordar prioritering
kring vaccination för personal som vårdar vårdar
personer med eller risk för covid-19. Stor önskan från
kommunerna kring vaccinering av sommarvikare.
• Egentester fungerar fortsatt bra för att personal ska
kunna gå tillbaka till arbete.

Lägesrapport
samverkansfrågor Covid-19

Ställningstagande: SRO noterar informationen

• 21 maj

Mötestider
2021

• 24 september
• 19 november
Mötesform: Teams
Mötestid kl. 13-15 så länge mötena hålls
digitala

