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Dagordning
1. Ställningstagande - Förslag till överenskommelse om Samverkan vid
utskrivning från sluten vård - Ida Wernered, strategisk
beredningsgrupp
En partssammansatt grupp har tagit fram ett förslag till regional
Överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten vård samt
en gemensam riktlinje för tillämpning.
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En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
träder i kraft den 1 januari 2018. Lagen omfattar patienter i alla åldrar
som har behov av samordnade insatser och som ska skrivas ut från
slutenvården. Lagen ställer krav på huvudmännen att komma överens
om utskrivningsprocess, regler för betalningsansvar samt upprätta
gemensamma riktlinjer. Om huvudmännen inte kan komma överens
finns en nationellt fastställd back-up lösning.
Förslag till överenskommelse mellan VGR och kommunerna i länet
innebär i jämförelse med dagens system en förändrad modell för
betalningsansvar och utökade och tydligare krav på de ingående
aktörerna - slutenvård, öppen vård och kommunens hälso- och sjukvård,
att samverka utifrån patientens behov. Förslaget ska nu skickas ut på
remiss till huvudmännen. Bildspel bifogas anteckningarna
Ställningstagande: Samrådsorganet ställer sig bakom remissversionen
av förslag till Överenskommelse för samverkan vid utskrivning från
sluten vård.
2. Information: Nytt samarbetsavtal nutrition och inkontinens Angelique Eskilstorp, Anneli Assmundson Bjerde
Kommunerna i Västra Götaland (VGK) har sedan år 2000 ett
samarbetsavtal med VGR kring inkontinenshjälpmedel och
distributionen av dessa hjälpmedel. En partsgemensam grupp har nu
tagit fram ett nytt förslag gällande framtida försörjning av inkontinensoch nutritionsprodukter. Avtalsförslaget har i mycket utformats enligt
samma modell som samarbetsavtalet för försörjning av personliga
hjälpmedel, ett samarbete som visat sig vara mycket framgångsrikt.
Avtalsförslaget är nu ute på remiss och huvudmännen ska inkomma med
svar på remissen i slutet av augusti. Nya och utvecklade delar i avtalet är:
• Distributionen av inkontinens- och nutritionsprodukter är inkluderad i
avtalet
• Förslaget innehåller ett huvudavtal samt fyra specifikationer
• Innehållet i huvudavtalet ska endast kunna förändras i samband med en
eventuell förlängning. Innehållet i specifikationerna kan däremot ändras
under avtalstid.
• Över- och underskott fördelas till samtliga kunder baserat på
varuvärdesomsättning.
• Finansiering av service från Kunskapsorganisationen för Läkemedelsnära
Produkter i Västra Götaland baseras på varuvärdesomsättning istället för
som tidigare på befolkningsmängd i respektive kommun. Bildspel bifogas
anteckningarna
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Ställningstagande: Samrådsorganet noterar informationen
3. Ställningstagande: Arbetsformer för samrådsorganet-Thomas
Jungbeck, Johan Flarup
Det uppstår ibland situationer när det blir ont om tid på SRO. Förslag om
att mötestiden förlängs. SRO är ett organ som åtnjuter respekt bland
huvudmännen och dess ställningstaganden är värdefulla och vägledande
ute bland organisationerna.
Ställningstagande: Samrådsorganet ställer sig bakom förslaget om att
utöka mötestiden med en halvtimme.
4. Kommande mötestider för SRO 2017
fredag 22 september
fredag 27 oktober

5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordf.

Johan Flarup
Avdelningschef

