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1. Information om förslag gällande förändrad ledning och styrning av området
medicintekniska produkter
Föredragande: Jan Kilhamn
Jan Kilhamn informerar om arbetet med översynen av förändrad ledning och
styrning av området medicintekniska produkter. Översynen har mynnat ut i ett
förslag där ett ledningsråd ersätter dagens tre ledningsråd.
En kartläggning, som gjordes hösten 2016, visar på behov av att utveckla

ledning och styrning för att bland annat kunna hantera fler produktområden
och minska arbetet i stuprör
Ställningstagande: Det Politiska samrådsorganet noterar informationen.
2. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård och tillhörande riktlinje
Föredragande: Maria Grip, VGR och Anneli Bjerde, VästKom
Förslaget till ekonomisk modell har under april varit på remiss hos länets
kommuner. 40 kommuner har inkommit med svar.
VästKom och VGR har efter remissen enats om ett nytt justerat förslag av
överenskommelse.
Förslag till justeringar i överenskommelsen
Kommunens betalningsansvar för somatisk vård
Följande text läggs till i överenskommelsen:
”Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan skrivas ut
från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.”
Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård
”Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som
omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning)
Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder kommunens
betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den
enskilde är utskrivningsklar (individberäkning).
Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett
om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.
Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller
för somatisk vård.”
Ställningstagande: Det Politiska samrådsorganet ställer sig bakom
överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar kommunernas
betalningsansvar och in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland.

Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30
Parterna åtar sig att inför ställningstagande om ny överenskommelse
utvärdera denna i sin helhet, både vad gäller reglering av betalansvaret och
in- och utskrivningsprocess.
SRO rekommenderar huvudmännen att besluta i enlighet med ovanstående
förslag.
3. Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Föredragande: Anneli Bjerde, VästKom och Rose-Marie Nyborg, VGR
Från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av
alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel. Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för
spelmissbruk förtydligas i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL.
I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare i Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med
giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31. Överenskommelsen föreslås kompletteras
till att även omfatta personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Ställningstagande: SRO beslutar att ställa sig bakom förslag om
komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta
personer med spelmissbruk.
SRO rekommenderar huvudmännen att besluta i enlighet med ovanstående
förslag.

4. Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa – remiss
Föredragande: Jessica Ek, VästKom och Ulrika Söderlund, VGR
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och
social problematik antogs i Västra Götalandsregionen 2005 och reviderades
2012. I dag finns en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa mellan
VGK/VGR. Det var inom ramen för framtagandet av handlingsplanen som

behovet av att revidera Västbus riktlinjer uppmärksammades. En av de större
förändringarna är att riktlinjerna föreslås bli en överenskommelse.
Ställningstagande: Det Politiska samrådsorganet ställer sig bakom att
arbetsgruppens förslag sänds på remiss till kommunerna och VGR.

5. Övriga frågor
- Mötestider hösten 2018: fredag 28 september, fredag 9 november
-

Uppdrag från SRO 22 februari om att se över och förenkla hantering av intyg
som berör verksamheter hos båda huvudmännen. Samrådsorganet är
positiva till föreslagen hantering. Bra om arbete med förenkling kommer
igång tidigt.
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