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1. Välkommen, presentationsrunda
Cathrine Thanner, ordförande hälsar välkommen och en kort presentationsrunda görs då
ordföranden från samtliga utvecklingsgrupper (UG) deltar som ordinarie från detta möte.
Två nya representanter, Katarina Andersson, Biträdande sjukhusdirektör Sjukhusen i
väster och Christina Nyström, Verksamhetschef Kliniken akutmottagning och
administration Alingsås lasarett. Christina deltar idag på em. med politiken.
Frida utgår tills vidare ur samordningsgruppen då hon fått annat tf. uppdrag i sin
organisation. Ersättare för henne är Eva Öhrvall som representerar privata vårdcentraler
och är ordförande i UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocessen.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-10-25
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna
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3. Information om Sjukhusen i väster
Katarina Andersson, Biträdande sjukhusdirektör Sjukhusen i väster informerar om den
nya förvaltningen. Katarina kommer närmast från Kungälvs sjukhus där hon varit
verksamhetschef inom Psykiatrin de senaste 9 åren men även haft andra uppdrag.
I Sjukhusen i väster är Martin Rösman Sjukhusdirektör. Tobias Nilsson kommer från
januari 2020 vara kollega med Katarina som Biträdande sjukhusdirektör men med andra
ansvarsområden. Just nu är det fokus på den övergripande ledningen och styrningen av
den nya förvaltningen. Detta innebär framförallt att se över chefsled och administration.
Se Bilaga 1.
4. Allmän information
Pilot Samordningsfunktion i SAMLA - nuläge
Samordningsfunktionen på vårdcentralerna börjar komma på plats. De som är på plats
har börjat arbeta med samordning. Lerum har bjudit in samtliga VC samordningsfunktion
i Lerum att delta på en chefsfrukost för att informera sig om varandra.
Koncernkontoret har kallat till ett möte med samtliga utsedda personer i SAMLA den 27
november. En processledare har utsetts i SAMLA vars uppdrag blir att hålla ihop
gruppen, vara kontaktperson gentemot tjänstedesign (från koncernkontoret), bokar
lokaler och nätverksmöten ihop med tjänstedesigner. Kravet är att
Samverkansfunktionen ska bedriva en ”lågtröskelverksamhet” och att den enskilde är i
behov av samordning. Varje VC kommer att finna olika vägar och det är vad som kommer
att utvärderas under året. Viktigt att kommun och sjukhus vet att de kan kontakta VC
direkt. Lasarettet framför att de inte vetat om denna funktion men det har varit en bred
information sedan början av året. Lasarettet har en oro för att VC arbetar på olika sätt,
men det kommer det att bli eftersom det inte finns något tydligt uppdrag mer än att det
gäller samordning för den enskilde. Samverkan med Socialmedicinsk mottagning
kommer att bli viktig samarbetspart då den startar.
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg i VG
Jenny Nilsson lämnar rapport från Ledningsrådet den 4 november.
KFi -Kommunforskning i Västsverige deltog på mötet för att presentera delstudie 1.
Förslag på förvaltningsplan som ska upp till beslut den 22 januari. Det finns bilagor
i förvaltningsplanen som inte är färdigställda. Beslut kring dem får ske senare.
Synpunkter på Förvaltningsplanen önskas senast den 8 januari. Lena har skickat ut utkast
förvaltningsplan till samordningsgruppen. Diskussion om hur den ska kommuniceras.
Flera åsikter om att dokument inte bör spridas okontrollerat utan att det ska går i viss
ordning. Se övrig fråga kring kommunikationsplan.
Påskhelgen 2020
Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg rekommenderar delregionerna att
ha en gemensam planeringstid under påskhelgen 2020 i hela Västra Götaland för
samtliga berörda parter. Deras ställningstagande var att diskutera detta inom varje
delregion till nästa möte i Ledningsrådet 9 december.
Förslag: Påskdagen söndagen den 12 april mellan kl. 10.00 - 14.00.
Diskussion har skett i UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocess som tycker att det är
viktigt att följa föreslagen dag och tid då patienterna flödar i regionen mellan sjukhusen.

Samordningsgruppen ställer sig bakom denna rekommendation och Jenny och Anita tar
med sig beslutet till ledningsrådet.
På Ledningsrådets möte i januari kommer det att diskuteras strategi kring planering av
helger 2020 och framåt. Processledare samt funktionskoordinator tar fram en
återrapport 2018–2019 som underlag för en strategisk diskussion till mötet. Vid
utvärdering av Överenskommelsen rekommenderas att intervjua nyckelpersoner
delregionalt.
Styrgrupp psykisk hälsa
Inget nytt att rapportera då nästa möte är den 6 december.
Vem ska ersätta Frida i styrgruppen? Förslag Eva eftersom hon ersätter henne i
samordningsgruppen. Eva ska fundera och återkommer.
Uppdrag Brukarsamverkan 2020
Liksom i fjol finns, 16 500 kr, avsatta till icke anställande parter inom delregional
vårdsamverkan. Nu är frågan om Vårdsamverkan Göteborg kan ha kvar ansvaret.
Eftersom de är anställande hämtar de hem medel som regionen tilldelat uppdraget och
upprättar ett ”snurran-konto”.
Beslut: Samordningsgruppen samtycker till att de 16500: - kan går direkt till
finansieringen av den tjänsteman som kommer att arbeta med uppdraget nästa år.
5. Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) – information och dialog
Inbjuden gäst Erica Sandberg som arbetar inom Digitalisering och med Framtidens
Vårdinformationsmiljö informerar i stort om arbetet som pågår.
FVM arbetar mot den nya kunskapsorganisationen och hur ska den och processerna i
systemet kopplas? Hur ser vi till att förvaltningen blir hållbar och stabil? Det är några av
de frågor som FVM brottas med. Det är viktigt att kommunerna finns som deltagande
part och även patientperspektivet. Rekrytering pågår just nu av personer till s.k.
”arbetsströmmar” som inte är samma sak som patientflöde.
Det är ett stort arbete kring optionerna och i mars ska samtliga 49 kommuner lämna
besked om hur de avropar optionerna. VGR har också optioner och som ex. har inte VGR
option på anestesi. Det kommande arbetssättet kommer att innebära förändringar för
samtliga professioner, det blir nya roller för ex. medicinska sekreterare då direktdiktering
införs. Alla professioner kommer fortfarande behövas men arbetsuppgifterna kommer
troligen förändras. Det bildas nu ett interimistiskt kunskapsråd där kommunerna är en
deltagande part. Läs mer på VGR Framtidens vårdinformationsmiljö. Se även Bilaga 2,
Ericas presentation.
6. Diskussion planering Mini-Maria
Det är ett stort tryck från politiken, framförallt från Lerum att arbetet ska komma igång.
Viktigt initialt utreda behovet inom närområdet, hur ser det ut i Lerum respektive
Alingsås? Det pågår en snabbutredning som Maria Sahlin, koncernkontoret håller i. När
SAMLA påbörjar arbetet och en samordnare är rekryterad får hon efterfråga detta
resultat, kroka arm. Samordningsgruppen tycker att UG Barn och unga ska ha uppdraget
och utse en styrgrupp. Den ska kompletteras med representant/er från UG Psykisk hälsa
och missbruk. Frågan går även till Politiska samrådet.

7. Handlingsplan SAMLA 2020
UG ordförande presenterar förslag på aktiviteter i handlingsplanen 2020 för varje
område. Förslag att nästa år göra en 2: årig handlingsplan. Handlingsplanen med
aktiviteter kommer att publiceras på hemsidan. Det är ett levande dokument där
resultatmått mm tas fram under arbetet.
Handlingsplan 2019 kommer att ligga kvar på hemsidan.
8. Mötestider 2020
Följande förslag beslutades:
31 januari samordningsgruppen, fm
27 mars samordningsgruppen + politiken
20 maj samordningsgruppen, fm
11 september samordningsgruppen, fm
23 oktober Planeringsdag samordningsgruppen
10 december samordningsgruppen + politiken, heldag
Lena gör utskick i Outlook.
9. Övriga frågor
Kommunikationsplan – Lena lyfter att eftersom det i utvärderingen av SAMLA och att det
finns en svårighet att sprida information behövs en kommunikationsplan i SAMLA. Vill
samordningsgruppen ge ett uppdrag att ta fram en plan?
Beslut – Samordningsgruppen ger uppdraget till Lena som tar hjälp av Jenny Nilsson,
Christian Sandgren och Karolina Wolmhag i arbetet.

Nästa möte är den 31 januari kl. 08.30 – 12.00

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

