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Datum

§

Rubrik

Beslut

2020-01-31

6

Beslutspunkter

Meddela Anki Schutz när förändringar ska göras på hemsidan
ex. nya medlemmar i lokala ledningsgruppen. De lokala
arbetsgrupperna tas bort från hemsidan.

2020-01-31

6

Beslutspunkter

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa får i uppdrag att lämna förslag på
utbildning i Suicidprevention och samsjuklighet och i
existentiella frågor.

2020-01-31

6

Beslutspunkter

Samtliga i Styrgruppen tar ansvar för sin del gällande åtgärder
att göra efter utvärdering 2019.

2020-01-31

6

Beslutspunkter

Styrgruppen ställer sig bakom en definition av avvikelse i
samverkan.

2020-01-31

6

Beslutspunkter

Styrgrupp närvård ställer sig bakom
årsrapporten/verksamhetsberättelsen 2019.

2020-01-31

8

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan

Styrgruppen ställer sig bakom Uppdragsgruppens förslag om
att vi inte ska arbeta extra under påsken 2020.

2020-01-31

8

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan

Styrgruppen ställer sig bakom namnändring på hemsidan och
att därmed ta bort äldre från rubriken gällande uppdragsgrupp
Vårdövergång i Samverkan.

2020-01-31

8

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan

Styrgruppen godkänner rutinerna Säker
hjälpmedelsförskrivning vid utskrivning från sjukhus samt
Checklista för vårdbegäran gällande in- och utskrivning i
hemsjukvården.

2020-01-31

10

Omställningen av vården, Nära vård

Styrgruppen beslutar att regionens hälso- och sjukvård jobbar
igenom frågan om processer kopplade till omställningen. Om
behov sedan finns ges uppdrag till uppdragsgrupp Psykisk
hälsa.

2020-01-31

12

SIP-arbetet framöver

Styrgruppen beslutar att ge Jan Nilsson ett fortsatt uppdrag på
40% tom 30 september 2020. Styrgruppen tar sedan ställning
på nytt.

2020-01-31

14

Handlingsplan Psykisk hälsa

Styrgruppen vill att överenskommelsen Psykisk hälsa
fortsätter.

2020-01-31

16

Avslut och sammanfattning av mötet

Vi fortsätter med projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser i
Mark och Svenljunga året ut. Utvärdering ska göras och
förväntas vara klar i juni 2020. En projektledare behövs för att
”sy ihop” det nya arbetssättet. Den lilla styrgruppen fortsätter
dialogen kring detta.

2020-03-20

21

Åtgärdat sedan Styrgruppsmötet 31 januari

Maria Glemfelt tar över SIP-uppdraget som sedan övergår till
Emma Noring från SÄS.

2020-03-20

22

Beslutspunkter, Handlingsplan Barn och unga

Styrgruppen står bakom barn och ungas handlingsplan och
uppdrag.

2020-03-20

22

Beslutspunkter, Ordförande uppdragsgrupp barn och
unga

Nina Brag beslutas vara ny ordförande i uppdragsgrupp barn
och unga.

2020-03-20

22

Beslutspunkter, LärUt och Trycksår

Styrgruppen står bakom fortsatt finansiering av LärUt och
Trycksår 2020. Masarna får i uppdrag att uppdatera LärUt. En
översyn över vilka utbildningar som ska ske 2021 ska göras till
hösten 2020.

2020-03-20

23

Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg

Charlotte B Falkenström representerar Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg from hösten 2020 i SAMSA-arbetsgrupp.

2020-03-20

24

Vårdövergång i Samverkan

Dokumentet gällande vilka dokument som ska faxas godkändes
med tillägget av Epikris rehabilitering. Rutinen ska snyggas till.

2020-03-20

27

2020-05-07

Information ifrån Delregionalt Politiskt Samråd och
Vårdsamverkan Västra Götaland

Delregionalt i Södra Älvsborg har verksamheterna
avstämningsmöte en gång per vecka (torsdagarna kl 14.0015.00), till dessa möten kommer Charlotte B Falkenström att
kalla.

Övrigt

Maritha Bäck beslutas ersätta Ann-Marie Schaffrath som
ordförande perioden 2020-09-01-2021-12-31

2020-06-05

36

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan

Datumet för workshop den 15 september ligger fast och det får
bli ett kortare digitalt möte. Det får bli i ett annat koncept som
är möjligt att göra digitalt.

2020-06-05

37

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn

Uppdragsgrupp Barn och unga får ett tydligt uppdrag från
styrgruppen. Gruppens uppdrag är i två delar;
- marknadsföra och sprida riktlinjen
- se över och revidera lokala överenskommelser
Återrapportering ska ske kontinuerligt till styrgruppen.

2020-06-05

39

Mobil Närvård

Anki Schutz jobbar vidare med att skapa en arbetsgrupp inför
hösten.

2020-06-05

40

Övriga frågor

FVM: Peter Häyhänen bjuds in till styrgruppens nästa möte,
likväl som implementeringsansvariga. En större lokal behöver
dock bokas.
Tidig upptäckt, Tidiga insatser: Rapporten är nu godkänd och
redo att spridas. Önskemål fanns om att flytta fram förslagen
på sista sidan.
Uppdrag till logoped och dietist: Uppdragsgrupp Vårdövergång
i Samverkan får i uppdrag att se vidare på uppdraget kring
logopeder och dietister. Rehabgruppen justerar i rapporten för
att sedan spridas.

2020-09-04

51

Övriga frågor

-

Det har varit få tvisteärenden och rutinen följs,
ärendena har lösts på lokal nivå. På kommande VVG
kommer tvistefrågan upp. Det behöver inte ändras i
texten i rutinen men revideringsdatum ska skrivas för

-

-

-

2020-11-06

60

Slutrapport NAV-teamet, Nära Akut Vård

2020-11-06

61

Hälsa som strategi

2020-11-06

62

Övriga frågor

uppdatering. Beslut: Lägg till revideringsdatum på
dokumenten.
Förslag på datum för spridningskonferens är den 22
januari 2021 (reviderades efter mötet till 26 februari
2021). Vad önskas på agendan till denna dag?
Beslut: Nära vård och FVM är de två områden som ska
diskuteras på konferensen.
Beslut: Jobba vidare med förlaget kring processledare
för suicid. Beslutet blev att ha två personer på vardera
50%, en person med kommunal bakgrund och en person
på 50% med regional bakgrund.
Beslut: Jobba vidare med förslaget gällande
processledare för Nära vård, två personer på vardera
50% ska anställas, en person med kommunal bakgrund
och en person på 50% med regional bakgrund.
Informationsbrevet är det ok – prenumeration? Beslut:
Esmakers nyhetsbrev med möjlighet till prenumeration
ska användas framöver.
Tiderna för 2021 beslutades att läggas in i Outlookkalendern.
NAV-teamet arbetar vidare som tidigare med Borås Stad,
en geografisk del, och Bollebygds kommun.
Anki Schutz kallar vårdcentraler och SÄS för VGRdialog.
Charlotte Bliesener Falkenström, Mattias Jonsson och
Carolina Svensson skriver ett underlag för beslut till
nästa styrgruppsmöte.
Målindikatorerna godkänns samt att högskolan får
förfrågan om att genomföra djupintervjuer med patienter
som varit i vårdövergången.
Frågan om transporter mellan kommunala boenden
sätts upp som en punkt på kommande styrgruppsmöte
för fortsatt diskussion.

