Mötesanteckning

Branschrådet för externa vårdgivare
(BANDAGE)
Mötesdatum:

2018-01-30

Tid:

Kl. 15.00 – 17.00

Plats:

Gullbergsvass konferens, lokal Perrongen

Deltagare
Agneta Hamilton, Kustens vårdcentral/Praktikertjänst
Agnetha Folestad, Capio Lundby Närsjukhus AB
Anders Wallmon, Göteborg Hand Center
Anneli Virenhem, Primör Rehab
Cathrin Johansson, Art Clinic AB
Clara Zelleroth, WeMind AB
Erik Pileblad, Göteborgs Privatläkarförening GPLF
Jörgen Månsson, Carlanderska Sjukhuset
Lennart Dückhov, Fysioterapeuterna
Marina Spargren, Carlanderska Sjukhuset
Staffan Cavefors, Koncernstab hälso- och Sjukvård
Tomas Bremholm, Koncernstab hälso- och Sjukvård

Övriga deltagare
Tobias Nilsson, strateg koncernstab hälso- och sjukvård
Patrik Mattsson, enhetschef Vårdens digitalisering
Karin Lundgren, administrativ koordinator, koncernstab hälso- och sjukvård

Anmält förhinder
Manuela Löfving

Dagordning Ärende
1.
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Inledning – Välkomna!
Presentationsrunda där särskilt nya medlemmar
hälsades välkomna.

Ansvarig
Tomas
Bremholm
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2.

Anteckningar föregående möte godkändes.

Tomas
Bremholm

3.

Dagordning godkändes och en övrig fråga anmäldes.

Tomas
Bremholm

4.

Information – förändringar på koncernkontoret
Tomas
- Jan Eriksson är ny chef för programkontoret och
Bremholm
kommer att hålla ihop Omställningen av vården. Han
kommer att delta vid stora branschrådsmötet 9 april.
- Daniel Carlzon, projektledare av Nära vård, har
återgått till klinisk verksamhet. Sofia Hedenlund
kommer förmodligen att ta över denna tjänst.
Osäkert vart området tar vägen eftersom det är svårt
att definiera Nära vård.
- Sammanslagning av avdelningarna Systemutveckling
och strategi och Patientsäkerhet har blivit Kvalitet och
patientsäkerhet. Avdelningschef är biträdande Hälsooch sjukvårdsdirektör Karin Möller. De två enheterna
på avdelningen blir Kvalitetsdriven
verksamhetsutveckling – enhetschef Lars Rex - och
Patientsäkerhet – enhetschef blir Marga Brisman
(kompletterande information efter mötets hållande).
- Tomas Bremholm blir ny enhetschef på
kunskapsstöd somatik, på avdelning Kunskapsstöd.
Han kommer dock en tid framöver att kvarstå som
sammankallande för Branschrådet.

5.

Nivå-2-akuter, senaste nytt
Tobias Nilsson redogjorde för bakgrunden till
närakuter och gav en lägesrapport om närakut Östra,
som är den första som startat, samt om närakuten
Norra Bohuslän. Det handlar om att hitta fungerande
arbetssätt. Projektet ska nu utvärderas och mätas
under våren.
Diskussion kring om detta är rätt väg att gå och hur
många patienter man har räknat på att ta emot.
Gruppen efterlyste ett kritiskt förhållningssätt i
utvärderingen och efterfrågade att vara bollplank
eller referensgrupp i frågan. Tobias tar med frågan till
programkontoret och Jan Eriksson.
Medskick till programkontoret: Hur får de privata
vårdgivarna inflytande i de olika
omställningsområdena? Hur kan de finnas med i
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framtagandet av beslut och förslag? Om det ska bli en
fungerande arbetsgrupp måste man träffas oftare.
6.

Digitalisering av vården
Omställningsområde digitala vårdtjänster handlar om
att hitta smarta arbetssätt för alla. Det handlar om
arbetssätt som ska förändras, inte i första hand om
teknik.
Hur kan man göra saker bättre och smartare med ny
teknik och hur ser vi till att det finns infrastruktur för
att möjliggöra denna? Det tas en mängd olika initiativ
i landstingen. Hur bör vi förhålla oss till dessa? Jobba
på eget håll, eller förhålla oss till vad som görs
nationellt?
Gruppens medskick till digitala vårdtjänster: Först
måste de basala funktionerna och förutsättningarna
vara på plats. Sedan måste tempot öka. Finns det
någon plan vad gäller de vårdgivare som arbetar på
taxa?

Patrik
Mattsson

7.

Kommande möten
Gruppen har önskemål om att boka in ett möte till
innan sommaren. Tomas skickar en doodle angående
detta.

Tomas
Bremholm

8.

Övrig fråga
Lennart Dückhov: Vilka personer ingår i
revisionsgruppen för fysioterapeuter?
Det finns ingen revisionsgrupp – löpande uppföljning
ansvarar varje regionutvecklare för. Om något är
oklart hänskjuts frågan till fördjupad uppföljning. Där
ingår regionutvecklare samt kompetenser vid behov,
exempelvis jurist, medicinsk rådgivare och/eller
fysioterapeut. Vid potentiella jävssituationer vänder
Koncernkontoret sig till någon utanför VGR.
Teamansvarig för fördjupad uppföljning är Ulla
Berggren, som kommer att bjudas in till ett
branschrådsmöte framöver.

9.

Mötet avslutades
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Nästkommande möten
Vårmöte 2018 för branschrådet, Gothia Towers kl 13.00-16.00
Anmäl er här!

Ordförande

Sekreterare

Tomas Bremholm

Karin Lundgren

Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstab hälso- och sjukvård

tomas.bremholm@vgregion.se

karin.a.lundgren@vgregion.se
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