Minnesanteckningar Kunskapsrådet 2020-05-25
Mötesdatum: 2020-05-25
Tid:

Kl. 13.00 – 15.00

Plats:

Skype-möte

Deltagare:

Anders Carlqvist
Ann-Charlotte Järnström
Anne-Marie Svensson
Karin Andersson
Mats Börjesson
Lise-Lotte Risö Bergerlind
Annika Waser
Simina Gherman
Magnus Schedin
Tommy Almström
Ebba Gierow
Carina Molander-Ivarsson
Marianne Brattberg
Åsa Fredriksson
Jörgen Månsson
Jeanette Andersson
Lars Rex
Peder Welin
Charlotta Wilhelmsson
Kerstin Hinz
Isabella Glans

Förhinder:

Sandra Säljö, Louise Odengard, Per-Gunnar Lundén

Mötespunkt
1. Inledning
(Anders Carlqvist)

Ordförande, Koncernstab HoS
VGK, Västkom
VGR, Strateg kunskapsstöd för somatik
RPO Barn och Ungdomars hälsa
RPO Levnadsvanor
RPO Psykisk hälsa
RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
RPO Äldres hälsa
Socialchef Skaraborg
Socialchef Fyrbodal
Socialchef Göteborgsregionen
MAS, Boråsregionen
SAS, Trollhättan
MAS, Ale
RPO Primärvårdsråd
Västkom
Enhetschef Koncernstab HoS
Avd vårdgivarfrågor, Koncernstab HoS
Processledare, VGK
Processledare, VGR
Administrativ koordinator, Regionservice
(protokollförare)

Anteckningar
Resultat från vårt grupparbete vid uppstarten 27/2.
Se presentation ”200525 Agenda Kunskapsrådet”
Presentation Isabella som ersätter Åsa Grönlund.
Kunskapsrådets arbete har stannat upp p g a Covid19 situationen. Dagens möte är en kortare
avstämning för att lyssna in hur nuvarande
samverkan fungerar med hänsyn till rådande
situation och stämma av inför hösten.
14 st uppstartade processteam där 2 st (RPT Stroke
och RPT Diabetes) har kommunala representanter i
VG.
8 st regionala processteam för psykisk hälsa. Här
finns inga kommunala representanter, men
regionen angelägna om att få det.

Ansvarig
Anders C,
Charlotta W
och Kerstin H

2. Färdplan Nära Vård,
nuläge och erfarenheter i
samverkan kring COVID19
(Jeanette Andersson och
Ami Svensson)
Dialog:

Färdplan gemensam färdplan för Nära vård för VGR.
P g a Covid-19 situationen har arbetet skjutits upp
till hösten. Se presentation ”Målbild, färdplan,
covid-19”

Viktigt att hålla ihop färdplan, kunskapsstyrningen
och FVM.
Rehabilitering vid samverkan vid in- och utskrivning
behöver tittas över.
Viktigt att ta till vara på de goda erfarenheterna
inom vården av äldre. Få ut mer av vår samverkan
framgent.
Viktigt att titta över vilka nya områden och
perspektiv vi måste lyfta fram för att behålla
samverkan.
Kartläggning hur vårdbehovet ser ut för psykisk
ohälsa kopplat mot både primärvårdsuppdraget
samt specialistvården.
Korta och täta möten.
Bra erfarenhet av integrerade team för vård av barn
och unga.
Samarbetet fungerar väldigt bra i dessa tider.
Ekonomin har inte stått i första rummet som
tidigare.

3. Utmaningar
(Peder Welin och Lars Rex)
Dialog:

Implementering vårdförlopp. Millenium-projektet.
Samverkan FVM vårdprocess. Se presentation
”200525 Kunskapsrådet PSV FVM”.
Både kommuner och regioner kan behöva
förbereda sig för att införa och arbeta enligt
vårdförloppen. På vilket sätt vill kommunerna
delta?
Man kan inte alltid förutse i vilken nivå olika aktörer
blir inblandade. Oftare mer än vad man inser
initialt. Bra med tidig samverkan för att undanröja
brister i samverkan. Bra om man identifierar olika
delar av kommunal verksamhet. Inte lika tydligt i
kommunen vilka delar som kan vara involverade.
Kunskapsrådets uppgift är att ordna infrastrukturen
och att sedan samarbetet ska fungera på ett bra
sätt.

Jeanette
Andersson
och Ami
Svensson

Det behöver diskuteras och klargöras vad som är
det kommunala uppdraget eller snarare vad det
finns för förväntningar och stöd för vad som kan
ingå i det kommunala uppdraget.
Använda Kunskapsrådet som ett bollplank.
Kopplingen kunskapsstyrning – FVM. Vi har börjat
närma oss FVM-programmet, Nära vård etc. Allt
måste haka på Millenium-projektet.
4. Planering hösten

Resultat för möten hösten 2020:
- 10 september kl. 9-11
- 12 oktober kl. 13-15
- 16 november kl. 13-15

