Protokoll Delregionalt Politiskt Samråd
den 27 november 2020
Tid: 09.30–12.30
Plats: Skype
Omfattning: § 27- 37

Närvarande
Bengt Hilmersson, Vårgårda kommun, Ordförande
Lars-Erik Olsson, Bollebygds kommun
Mats Palm, Herrljunga kommun
Tomas Johansson, Marks kommun
Johan Björkman, Svenljunga kommun
Bente Johansson, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Magnus Johansson, Tandvårdsstyrelsen
Michael Melby, Styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård deltog till kl. 9:58
Tommy Mårtensson, Styrelsen för Närhälsan
Viktoria Haraldsson, Styrelsen för Närhälsan
Maritha Bäck, VGR, Vårdval Vårdcentral, offentlig, Ordförande Styrgrupp Närvård
Maria Jonsson, Borås Stad, Vice ordförande Styrgrupp Närvård
Wiktor Öberg, Ulricehamns kommun
Mikael Levander, Ulricehamns kommun
Niklas Arvidsson, Borås Stad
Lennart Haglund, Tranemo kommun
Anette Sandell, VGR, Koncernkontoret,
Helen Nordling, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Charlotte Bliesener Falkenström, Närvårdskontoret
Anki Schutz, Närvårdskontoret

Frånvarande
Karin Olofsson, Tandvårdsstyrelsen
Claes Redberg, Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus,
Charlotte Nordström, Styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård
Sebastian Aronsson, Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Anna Svalander, Borås Stad
Patric Cerny, Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Hanne Jensen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Cecilia Andersson, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Staffan Setterberg, Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Vice Ordförande
Tomas Andersson, VGR, Koncernkontoret ersattes av Anette Sandell

Underskrifter

Ordförande:
Bengt Hilmersson
Justerare:
Bente Johansson
Sekreterare:
Anki Schutz

§ 27. Mötets öppnande
Upprop för dagens möte.
§ 28. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 29. Föregående rapport
Inga kommentarer på rapporten som skickats ut, då mötet den 25 september var ersatt av en
workshop med tema Nära Vård. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
§ 30. Val av justerare
Bente Johansson väljs till justerare.
§ 31. Information från Närvårdskontoret
➢ Ny ordförande i Styrgrupp närvård
Maritha Bäck, VGR, vårdval vårdcentral, offentlig är sedan hösten ny
ordförande i Styrgrupp närvård.
➢ Rapporter.
Delregionalt politiskt samråd har fått två rapporter då möten har ställts in.
➢ Vårdsamverkan
Under pandemin har samverkan stärkts i det gemensamma covid-19 arbetet.
Det är hårdbelastning för sjukhus, primärvård och kommun men alla gör ett
gott arbete. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sina kommundialoger
fått höra hur gott samarbetet har fungerat. Kommunerna instämmer i tidigare
kommentarer. IVO har gjort en granskning gällande äldreboende och covid19 under våren, regionen svarar på denna rapport nu och mediabevakningen
är stor. Kommunerna granskas också av IVO och rapport kommer senare.
➢ Covid-19 möte
Vårdsamverkans styrgrupp har ”covid-möten” varannan vecka. Dessa möten
kommer att fortsätta under våren 2021.
➢ Förändringar på Närvårdskontoret
Anki Schutz tjänsteköps av VGR 80% för arbete med regional Mobil närvård
och revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet tom 2021-12-31.
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Anki arbetar 20% med Mobil närvård i Södra Älvsborg och IT-systemet
MedControls utveckling. Under denna period tjänsteköps hemsidearbetet av
vårdsamverkan Fyrbodal. Rekryteringsprocessen för vikariatet pågår och
intervjuer kommer att ske under v.49.
Mobil närvård
Startar nu upp ett arbete kring NAV-teamets fortsatta utveckling.
En arbetsgrupp ska skapas för gemensamma rutiner.
Avvikelser i samverkan
Fortsatt utveckling och anpassning av IT-systemet MedControl.
Vårdövergång i Samverkan analyserar ett fall.
Avtal klart för Tidig upptäckt, Tidiga insatser.
Det finns projektmedel kvar. Förslag är att Ulricehamn, Tranemo och Borås
Stad startar upp. Tranemo och Ulricehamn har inte möjlighet i nuläget med
tanke på covid. Frågan är om Vårgårda och Herrljunga är intresserade.
Styrgruppens AU vill göra en implementeringsplan som presenteras på
styrgruppsmötet 11 december.
Kommentarer:
Bra med en implementeringsplan för Södra Älvsborg. Hur långt har frågan
kommit i Herrljunga? Vem har sagt nej för Ulricehamn? Magnus Andersson
Neumann Ulricehamns representant i styrgruppen har varit budbärare.
Tranemo kommun har ett pågående barn och ungdomsarbetet som liknar
detta arbete och ”kan inte ta på den nya kostymen” men det bör finnas en
lösning på det.
Karin Berg är regional samordnare för att sprida arbetssättet Tidig upptäckt,
Tidiga insatser i VGR och kan stötta i uppstart av arbetet.
Planering av Spridningskonferens, den 26 februari 2021
FVM och Nära Vård är i fokus denna dag som planeras ske digitalt.
Hälsa som strategi
Kommun och region har ett gemensamt arbete inom Nära Vård, psykisk hälsa
och strategi för hälsa. Ett förslag för detta arbete kommer att presenteras på
styrgruppsmötet 11 december. Samverkan måste optimeras om detta uppdrag
ska kunna genomföras, det handlar bla. om levnadsvanor. Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kommunernas folkhälsa har gemensamma
verksamhetsplanerna. I planen ska konkreta insatser beskrivas. Sjukvården
har hög kompetens vilket leder till att det blir mer och mer att göra.
Prenumeration på styrgruppens nyhetsbrev.
På Närvårdssamverkanshemsida finns möjlighet att anmäla sig till detta.
Psykisk ohälsa
Rekvirerat medel för Suicid, 1,4 Mnkr från VästKom.
I mitten av december börjar Robert Hugg som projektledare för detta uppdrag
på 50%.
Workshop kring Nära vård
På workshopen skapades en delregional färdplan.
Anna Liljeklev är projektledare på 50% under perioden 210118 - 221231, för
detta uppdrag.
Arbete kring FVM pågår
Arbetsgrupper har bildats, det har varit förseningar men startdatum ligger fast
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i mars 2022. Södra Älvsborg är först ut. Implementeringsansvariga och
designansvariga är inbjudan till FVM-punkten på styrgruppsmötena.
Pågående uppdrag till uppdragsgrupperna.
Uppdragsgrupp Psykisk hälsa väntar på att Robert Hugg börjar sin
anställning för gemensam planering, och SIP-arbete.
Uppdragsgrupp Barn och unga, jobbar med SIP, samverkan kring barn och
ungas hälsa med mera
Uppdragsgrupp Vårdövergång i samverkan, egengranskar sina verksamheter,
avvikelser och SIP
SIP
Projektledare Maria Glemfelt har uppdrag tom. 30 juni 2021. Hon genomför
nu utbildningar i den nya SIP-riktlinjen.
Kommentarer:
Blir det nu mer verkstad i detta? Uppdragsgrupperna har uppdrag i att sprida
SIP och den nya riktlinjen, styrgruppen kommer att få en dragning om
Skaraborgs arbetssätt med SIP den 29 januari 2021. I Södra Älvsborg tas det
krafttag i styrning och ledning för att förbättra SIP-arbetet.
Introduktion av Närvårdssamverkan genomfördes den 17 september.
Anmälan görs på Närvårdssamverkanshemsida, det finns fyra
introduktionstillfällen per år. 8 december är nästa tillfälle.
Möten med brukarföreningar och brukarkoordinatorerna i Västra Götaland.
Från och med 2021 kommer brukare att ingå i de tre uppdragsgrupperna.
Brukarna har inte beslutsmandat i grupperna men är viktiga för att få med
ytterligare ett perspektiv i diskussionerna. Sedan tidigare är brukarorganisationerna med i några av de lokala ledningsgrupperna.
Uppdrag Samsjuklighet
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har uppdraget samsjuklighet,
projektledare Mikael Szanto kommer tillsammans med FOU Sjuhärad
arrangera en workshop, efter att en första inventering är gjord. Inventeringen
kommer att presenteras för styrgrupp Närvård.

§ 32. Resultatredovisning av målindikatorer 2020
Diskussion utifrån de bilder som bifogas och som Charlotte Bliesener Falkenström
redovisade.
- Ett mål är andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång
genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin). Detta mål
har inte uppnåtts pga. covid. Årsbesök har ställts in exempelvis pga. att riskgrupper har valt
att inte besöka vårdcentralen under covid-19. Vårdcentralerna har ingen stor vårdskuld, den är
hanterbar enligt Maritha Bäck.
- Antal svarsdagar på avvikelser, en ny regionalrutin med IT-systemet MedControl är i
införande fas i hela regionen. Detta har gjort att data har varit svåra att sammanställa på ett
tillförlitligt sätt.
Kommentar:
Det är generöst att ha 60 dagar för att svara på en avvikelse, borde vara kortare tid.

-SIP mål 145 på årsbasis, detta mål nås ej.
Kommentar:
När det gäller SIP är politikerna besviken på resultatet. Vårdplanering är inte lika komplett
som en SIP. Signalvärdet från politiken är viktigt, därför är det viktigt med höga mål.
§ 33. Förslag på Målindikatorer 2021
• Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska månadsvis under 2021 vara
max 15%.
Kommentar:
Ska målet sättas för ex. 3 år framåt och exempelvis år 1 max 15% år 2 13
5 och år 3 11%. Styrgruppen får diskutera detta på styrgruppsmötet 11
december.
• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.
• Rätt information ska finnas i SAMSA - Egengranskning ska genomföras
en gång per år, efterföljt av ett förbättringsarbete
• Antal SIP ska vara 145 på årsbasis.
Kommentarer:
Diskussion kring SIP, vad är ett realistiskt mål. Krafttag i registrering och
tvåparts SIP:ar. Viktigt att göra SIP:ar mellan vårdcentral, rehab och
kommun i två part. Verksamheterna behöver byta perspektiv, mer
planering hemma. Det är tydligt att SIP ska erbjudas den enskilde.
Är 300 stycken SIP:ar rimligt? Är 50% rimligt? Viktigt att SAMSA
används när SIP:ar görs.
Ny diskussion på styrgruppen 11 december, resultatet av den
diskussionen mailas till DPS. DPS vill att målet ska vara en procentsats
• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad
läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas
med 5% på årsbasis (enligt Munin).

§ 34. Lagen om Samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård.
➢ Digital konferens med inspelad film.
➢ Månadsresultat från lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälsooch sjukvård presenterades. Resultatet bifogas.
➢ Rutinarbete
Ett ständigt pågående arbete.
➢ SIP
Vill Delregionalt politiskt samråd få mer information om SIP? Ja.
2021 kommer Maria Glemfelt, projektledare Södra Älvsborg och Jessica Ek,
projektledare regionalt, att bjudas in till Delregionalt politiskt samråd.
➢ Arbetsdagar under jul och nyår.
Uppdragsgruppen föreslår inget arbete röda dagar för de medarbetare som
inte brukar arbeta helger.

§ 35. Lägesrapport MiniMaria
Uppdatering av projektledarna Sara Fridell, Borås Stad och Ingela Martinsson,
Regionhälsan, MiniMaria.
Arbete pågår med att skapa kontakter med sina vårdgrannar exempelvis vårdavdelning på SU. MiniMarias personal börjar anställas och det avgör uppstart av
mottagningen men februari är planerad uppstart och full mottagning from mars.
Åsa Gärdelöv är regionhälsans chef för den medicinska personalen på MiniMaria.
Chef för den kommunala delen är inte klart ännu. Kommunen jobbar främst med den
sociala delen och regionen den medicinska delen inkl. provtagning.
MiniMaria är inte öppen på helgen, det är ingen akut verksamhet. På kvällar och
helger är det 1177, psykiatrin eller sociala jouren som får kontaktas.
Kommentarer:
Bra att mottagningen är mobil och kommer finnas i samtliga kommuner. Marks
kommun har valt att inte ingå i MiniMaria. När ungdomar från Mark kommun söker
på mottagningen behöver ett avtal skrivas för den personen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tycker det är bra att projektet äntligen är ihop sytt och
tror att detta kommer att göra skillnad.
Önskan från Tomas Johansson att projektledarna tar kontakt med Marks kommun för
att göra ett avtal redan nu. Projektledare Sara Fridell säger att det går bra att
förbereda ett individavtal. Första besöket kan vara på MiniMaria men fortsatta besök
kanske sedan sker i Marks kommun, detta får avgöras i varje ärende.
Budgeten fördelas mellan kommunerna enligt en fördelningsnyckel, som bygger på
befolkningsmängd, hängavtal är utskickade till kommunerna. Regionen betalar ”sin
halva”.
Projektledare Sara Fridell återkommer med budgetredovisning.
§ 36. Övriga frågor
Information från Samrådsorganet.
Genomgång av anteckningarna från mötet 6 november.
Bifogas
Val av ny ordförande och Vice ordförande till Delregionalt politiskt samråd
Ordförande och vice ordförande väljs för två år. Det är nu regionens tur att ta över
ordförandeskapet, vice ordförande blir en kommunrepresentant.
Till ordförande väljs Staffan Setterberg och till vice ordförande Mats Palm.
Arbetet med utvärderingen 2019
Förbättringsområden i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg inför 2020 följs upp.
PP-bild bifogas
Finns det frågor som ni önskar att lyfta framöver?
Farhåga att man vill för mycket.
Hur upplevs samverkansåret 2020?
God samverkan i Delregionalt politiskt samråd. Oerhört viktigt med samverkan, att
prata med varandra och inte om varandra. Närvårdssamverkan är ett bra forum, har
blivit mer stringent och börjat fokusera.

Vad har ni för krav och önskningar på samverkan 2021?
Fortsätta den goda samverkan på både politisk och tjänstemannanivå.
Färdplanen är ett stort arbete som behöver omhändertas i samverkan.
§ 37. Avslut
Ordförande Bengt Hilmersson avtackas då hans ordförandeskap avslutas vid
årsskiftet.
Mötet avslutas.
Nästa möte 23 februari 2021.

