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Minnesanteckningar Politiskt samrådsorgan för Vårdsamverkan
Fyrbodal
1. Dagordningen godkänns och anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes,
2. Föregående minnesanteckningar
Godkändes och lades till handlingarna.
Uppdatering om arbeten inom ramen för Vårdsamverkan
- Avveckling SIM Spår 2
Sara Herrman och Elisabeth Hansson
Projektledarna redogjorde för bakgrunden till SIM spår 2, dess mål och syfte som var beslutat
av RUN (Regional Utvecklingsnämnd). Syftet var att skapa en infrastruktur i Fyrbodal för
sociala investeringar på sikt, man vet vad det ska göras men inte hur gällande partnerskapet,
det fanns inga tydliga direktiv från RUN. Delregional styrgrupp har träffat tjänstemän från
koncernkontoret för att reda ut hur partnerskapet skulle byggas ut. Styrgruppen har påpekat
vid flera tillfällen att tidsplanen var snäv och projektplanen beslutades för sent vilket har
skapat förvirring och ”luddet” kring hela spår 2 satsningen. Styrgruppen för SIM spår 2 har
beslutat att avveckla spår 2 utifrån att delmålen inte har kunnat uppnås efter RUN:s beslut.
Projektledarna har i uppdrag att skriva en slutrapport i syfte att fånga in viktiga lärdomar från
de som medverkat i satsningen av SIM spår 2. I genomgången av dokumentationen från
projektet från diverse möten och projektledarnas slutsatser har det framkommit följande:
Förslag på förbättringar
 Samstämmiga förväntningar
 Tydliga roller
 Realistisk tidsplan
 Underifrån perspektiv (stödja befintliga processer och inte lägga på något uppifrån)
 Lokal förankring
 Upprättad projektorganisation med tydlig projektledning
 Budgetera för operativa resurser
 Nyckelpersoner ska bokas tidigt för projektet
 Enkla och tydliga krav och förutsättningar på insatsen och på det som ska medverka
 Organisationsstruktur och projektplan ska vara tydlig från början
 Tydlig kommunikationsplan
Samrådet anser att det är viktigt att slutrapporten återkopplas till RUN.
-

Lägesrapport gällande införandet av nya riktlinjen för Trygg in och utskrivning från
slutenvården
Anette Forsberg

Regionalt
• Regionalt politiskt samråd (SRO) beslutade att ställa sig bakom den ”Paketlösning”
som presenterades 2018-05-04. Paketet innehöll Överenskommelse med
betalningsansvarsmodell och tillhörande riktlinje. De uppmanar övriga verksamheter
att ställa sig bakom förslaget.
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•

Regional aktivitetsplan tas över av SAMSA förvaltningen. Utbildningsdelen i ”Rutin
för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT tjänsten SAMSA” är det
som kvarstår av aktiviteterna.
• Samtal förs om regional finansiering av gemensam utbildningsinsats i SIP till hela
regionen. En person engageras för detta.
Uppdrag från VVG att se över beslut om behovsinsatser enligt SoL vid planerad
plastikoperation.
• Uppkommit behov att se över begreppstolkning av ”Utskrivningsklar”
En utmaning är att se över beredskap för helgbemanning. Samrådet anser det
anmärkningsvärt att verksamheterna inte har jobbat med att lösa helgbemanning alt
beredskap utifrån den nya lagen, kan inte ha varit överraskande för verksamheterna kring
det kravet. En idé som kommer fram är att anställa personal över vårdgränser, kommun,
primärvård och sjukhus för att samarbeta.
- Årsberättelse 2017
 Nytt avtal för Vårdsamverkan
 Två ledningsgrupper blir en
 Beredningsgrupper avvecklades och nya uppdragstyrda arbetsgrupper bildades:
samverkanslagen
IT-tjänst i samverkan
HVB-placeringar
Trakeostomi
 Handlingsplan psykisk hälsa
 Nytt Hälso-och sjukvårdsavtal + ÖK psykiatri
 SIM-spår 2:
- Oklara direktiv från Folkhälsoenheten krävt åtskilliga möten
- Nyrekrytering av projektledare
- Konstituerande av ”NY” styrgrupp för Sim spår 2
 VÄSTBUS
- Nya reviderade riktlinjer under bearbetning
- Årsrapport VÄSTBUS:
10 av 15 kommuner svarat på enkäten
De flesta har integrerat Västbus i NSV-grupper
Avvikelser har handlat om att kallade vårdgivare inte närvarade på möten.
Finns stor utvecklingspotential
- Resultatuppföljning handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre.
Genomgång av resultatet för 2017, bilder bifogas minnesanteckningar.
- Ny hemsida
Publiceras 13/6 www.vardsamverkan.se/fyrbodal
- Ny gemensam vårdrutin för patienter som vårdas hemma med
andningsventilator.
Har tagits fram av en tvärprofessionell arbetsgrupp och arbetet har lett till fortsatt utveckling
och ett nytt uppdrag för arbetsgruppen.
- Mobil närvård och save the date 22/11 Nätverksträff Västra Götaland
Nätverksträffen vänder sig till politiker och chefer som berörs av mobil närvård och dess
utveckling. Detta är den avslutande nätverksträff då breddinförandet av mobil närvård så
som det ser ut idag kommer att avslutas.
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- VÄSTBUS
Revidering av riktlinjer pågår och dessa nya reviderade riktlinjer har skickats ut på remiss. Det
framkommer att dessa inte har skickats till primärvårdsstyrelsen. Amira Donlagic återkopplar
till ansvariga processledare och Fyrbodals önskemål om att dessa skickas ut till
primärvårdsstyrelsen.
- Avvikelsearbete
Det pågår ett länsgemensamt arbete att ta fram en gemensam rutin för avvikelser och
tillgång till IT stöd för alla parter.
3. Uppföljning TNE, återkoppling från HSN Norra?
Carina Hansson påpekar att man inväntar resultatet från den nya arbetsgruppens som ska
arbeta med ansvarsfördelningen utifrån Överenskommelse Psykiatri. Ordföranden föreslog
att arbetsgruppen psykiatri/missbruk skulle informera det politiska samrådet, under hand, i
arbetet. Samrådet ställde sig bakom detta.

4. Övriga frågor
Inga anmälda.
5. Ärende nästa möte
Vid tangenterna
Amira Donlagic

Närvarande
Carl Kullgren, ordförande
Fyrbodals kommunalförbund, Bengtsfors Kommun (L)
Elving Andersson
Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla kommun (c)
Bedros Cicek
Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans kommun (kd)
Michael Melby
Styrelsen för Beställd primärvård (s)
Dario Espiga
Primärvårdsstyrelsen (s)
Marith Hesse
Styrelsen för NU-sjukvården (m)
Carina Åström
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Styrelsen för NU-sjukvården (s)
Christin Slättmyr
Styrelsen för Habilitering och hälsa (L)
Ulrik Hammar, vice ordförande
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (L)
Johanna Ramneskär
Tandvårdsstyrelsen, Folktandvården Västra Götaland
Övriga:
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli:
Carina Hansson
Vårdsamverkan Fyrbodals kansli:
Amira Donlagic
Återbud:
Ann-Sofie Alm
Styrelsen för primärvården (m)
Fyrbodals kommunalförbunds kansli: Titti Andersson
Kenneth Borgmalm
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (s)
Leif Andersson
Fyrbodals kommunalförbund, Strömstads kommun (s)
Erica Parkås
Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans kommun (s)
Tove af Geijerstam
Fyrbodals kommunalförbund, Vänersborgs kommun (L)
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