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Minnesanteckningar för Politisk Samverkan Skaraborg
Tid: 191213 kl 09:00-12:00
Plats: lokal Panorama, Science Park Skövde, Kanikegränd 3B, Skövde
Medverkande
Theres Sahlström, Skövde Skaraborgs kommunalförbund
Mikael Ericksson, Gullspång Skaraborgs kommunalförbund
Gunilla Druve Jansson Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Dan Hovskär, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Pär Johnsson, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Mikael Melby, Styrelsen regionsgemensam hälso- och sjukvård
Agneta Jansson, Styrelsen för Närhälsan
Maria Radivoj Styrelsen för Närhälsan
Linnea Wall, Tandvårdsstyrelsen
Jonas Sundström, Skaraborgs kommunalförbund (del av mötet)
Per Granath, Skaraborgs kommuner
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Jane Johansson, Skaraborgs sjukhus
Beate Poetzsch, Närhälsan
Adam Krantz, Skaraborgs Kommunalförbund
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund
Anmält förhinder
Anna-Karin Skatt, Skaraborgs Kommunalförbund
Ann-Christin Fredriksson, Skaraborgs kommunalförbund
Rinor Xemshiti, Götene Skaraborgs kommunalförbund
Sebastian Clausson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Susanne Larsson, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Charlotte Nordström, Styrelsen regionsgemensam hälso- och sjukvård
Patric Cerny, Styrelsen för habilitering och hälsa
Sebastian Aronsson, Styrelsen för habilitering och hälsa
Kjell Sjölund, Tandvårdsstyrelsen
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Susanne Liden, Närhälsan
Ida Wernered, Koncernkontoret
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1. Mötets öppnande
Beslut: Gunilla Druve Jansson, i egenskap av vice ordförande, förklarar mötet öppnat.
2. Närvaro
Beslut: Närvaro noteras och förs till anteckningarna
3. Föregående minnesanteckningar
Beslut: Godkänns och läggs till handlingarna
4. Godkännande av dagordning
Beslut: Godkänns med tillägg av att punkten ” Arbetet kring utvärdering av
närakuter” utgår.

Beslutsärenden
1. Nästa års mötestider
o Förslag från presidiet
▪ 6 Mars kl 9-12
▪ 8 Maj kl 9-12
• Visar sig att detta datum krockar med kommunalförbundets
direktionsmöte. Mötet föreslår och beslutar att datumet flyttas
till den 15 Maj kl 9-12.
▪ 25 September kl 9-12
▪ 11 December kl 9-12
Beslut: Mötet antar de föreslagna tiderna med justering av Maj mötet.

Informationsärenden
1. Samverkan i komplexitet – resultat från utvärderingen av
samverkansmodell social hållbarhet/ folkhälsa
Thomas Andersson, Professor i företagsekonomi Högskolan i Skövde
Morten Sager, lektor i vetenskapsteori Göteborgs Universitet
Inger Hannu, Enhetschef Skaraborgsenheten, avd Social hållbarhet
Lisbeth Göthberg, Kommundirektör Hjo kommun
Anne Svensson, koncernkontoret VGR
Diskussionsinnehåll:
Bildspelet bifogas i Bilaga 1 och rapporten i Bilaga 2.
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Gunilla D lyfter frågan kring grundstenen förtroende i arbetet och rapporten. Utifrån
rapportens innehåll saknas ett perspektiv och det är vikten av förtroende mellan
parterna. Forskarna håller med om förtroende hade kunnat lyftas tydligare i rapporten
då man ser att det är en avgörande faktor. Förtroendet benämns som bränslet som
driver samverkan och dessa organisationer.
Therese S påtalar att man understrukit att samverkan fungerat väl trots styrsystemet.
Ser forskarna styrningen som flexibel eller är det något vi behöver göra något åt?
Uppfattningen från forskarna är att styrsystemen ofta hamnar i förgrunden framför
styrproblemen. Behöver vi styra mindre och med större tillit?
Inger H understryker att vi är duktiga på att arbeta i våra stuprör och där har vi stor
effektivitet. Men när det kommer till de komplexa frågorna, som tenderar att öka, så
behöver vi lägga tid och arbete för att det ska fungera. Lyssna in varandra och skapa
förståelse.
Kontentan är att det arbete och den resa vi gjort i Skaraborg inom t.ex. den mobila
närvården har varit mycket positiv genom att bygga en kultur av tillit och förmåga till
samarbete. Vi har en bra modell som ska värnas om.
Ställningstagande:
PSS tar del av informationen
2. Hur planerar Närhälsan och SkaS arbetet med omställningen till nära
vård?
Jane Johansson, Biträdande sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus
Beate Poetzsch, Områdeschef Närhälsan vårdcentral Skaraborg
Diskussionsinnehåll:
Bildspelet bifogas i Bilaga 3.
Det nya initiativet direktinläggning på SkaS via hemsjukvårdsläkarna diskuteras,
denna fråga har varit svår inom SkaS och har mötts med ganska mycket skepsis. Efter
omfattande diskussioner inom läkarkåren har man ändå nått fram till ett fungerande
koncept rörande mindre än fem slutenvårdsplatser som man nu vill pilota i hela
Skaraborg under våren 2020. Här ser vi effekten av det effektiva samverkanssystem vi
har på plats.
Therese S lyfter en fråga rörande sjuktransporterna i Skaraborg. Det har framkommit
att de liggande sjuktransporterna har dragits in och det finns funderingar ifall det
hänger ihop med det arbete kring bedömningsbilar som framkommer i dragningen.
Svaret är nej det hänger inte ihop och SkaS ber att få återkomma med mer
information.
Ställningstagande:
PSS tar del av informationen.
3. Arbetet kring utvärdering av närakuter
Ida Wernered, Processansvarig för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
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Diskussionsinnehåll:
Punkten utgår. Åter till agendan vid nästa möte.
4. Återrapport FoU Skaraborg
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetschef FoU Skaraborg
Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad Högskolan i Skövde
Diskussionsinnehåll:
Bildspelet bifogas i Bilaga 4.
Behov i verksamheter och pågående FoU projekt har kartlagts. Flera samverkans- och
innovationsprojekt har identifierats och några har påbörjats. Ett flertal projekt är
lämpliga underlag för studentuppsatser på kandidat och magisternivå. Inriktningen på
studentuppsatser på kandidat och magisternivå kan då i större utsträckning möta de
behov som verksamheterna uttrycker för ny kunskap eller forskningsinsatser.
Gemensam doktorand kring Mobil närvård är nu rekryterade efter att man fått 2,8
miljoner ifrån familjestiftelsen Kamprad för finansiering av doktorand under 3 år,
dock saknas i dagsläget finansiering för resterande 2 år.
Frågan om fortsatt uppdrag för FoU 2020 tas upp. Uppdraget för FoU Vårdsamverkan
löper ut nu vid årsskiftet 2019 och nytt behövs om vi vill fortsätta. Oklart vem som har
utfärdat uppdraget tidigare, PSS eller Vårdsamverkan Styrgrupp? Skaraborgs
kommunalförbund får i uppdrag att ta reda på vart uppdraget kommer ifrån och bereda
ett nytt uppdrag. Gunilla D föreslår att inriktningen för uppdraget bör ligga inom
omställningen till nära vård. FoU Vårdsamverkan önskar även en tydligare struktur för
återrapportering och tillhörighet.
Pär J lyfter frågan om övergripande formering av Mål och syfte för våra grupperingar.
Det är mycket personer på vår sändlista men det är inte så många som dyker upp, hur
tänker vi i dessa frågor framledes?
Behov av kommunikatör har även lyfts då detta saknas inom FoU just nu. Tidigare har
den kommunikatör som vårdsamverkan Skaraborg nyttjat även jobbat med FoU.
Frågan är hur den samfinansierade kommunikatör som vårdsamverkan Skaraborg nu
anställt ska nyttjas även av FoU Vårdsamverkan. Frågan tas med till Styrgrupp
vårdsamverkan.
Ställningstagande:
PSS tar del av informationen.
•
•

Uppdrag ges till Skaraborgs kommunalförbund att titta på FoU Vårdsamverkans
uppdrag.
Uppdrag ges även till Vårdsamverkan Styrgrupp att se över hur
kommunikatörsresurserna inom Vårdsamverkan även kan nyttjas för FoU.

5. FVM - Hur går arbetet med projektet i Skaraborg? (stående punkt)
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Jane Johansson, Biträdande sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus
Beate Poetzsch, Områdeschef Närhälsan vårdcentraler Skaraborg
Per Granat, Sektorschef Vård och Omsorg Skövde kommun
Adam Krantz, Utvecklingsledare eHälsa Skaraborgs Kommunalförbund
Diskussionsinnehåll:
Jane J och Beate P ger en nulägesbild av vart arbetet står inom närhälsan och sjukhuset
just nu. För tillfället jobbar man med att tillsätta verksamhetsexperter inom de
workstreams som finns för att kartlägga och börja jobba med designarbetet. Per G
meddelar att i Skövde pågår fortsatt diskussion rörande de erbjudanden som nu finns
ute. Möte skall hållas Måndagen den 16/12 kring hur man ställer sig i frågan om avrop
av optionerna.
Adam K ger en uppdatering av nuläget inom projektet. Det har inkommit nya
prisbilder både för support/drift från VGR IT och Implementeringsersättningen ifrån
Cerner. Inga konkreta prisbilder kan ges i nuläget men det kommer att skickas ut
under dagen och når sannolikt kommunerna på Måndag. VästKom har även för avsikt
att föra en fortsatt dialog kring VGR’s erbjudande till kommunerna på politisk nivå
tillsamman med BHU. Detta möte kommer sannolikt hållas under Januari månad.
Presentationen bifogas i Bilaga 5.
Diskussioner förs kring att frågan om FVM/Millennium har nått politiken alldeles för
sent, det jämställs med kostnaden och effekten av att bygga en ny väg.
Ställningstagande:
PSS tar del av informationen.
6. Ansökan om medel inom ramen för omställningen, kopplat till nära vård
norra Skaraborg
Gunilla Druve Jansson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diskussionsinnehåll:
Gunilla meddelar att Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansökt och blivit beviljade
fortsatta medel för att kunna fortsätta med arbetet inom Nära vård norra Skaraborg,
projekt riktat mot barn och unga. Förhoppningen är att arbetet ska spridas till hela
Skaraborg framöver, men för tillfället finns endast medel för Norra Skaraborg.
Ställningstagande:
PSS tar del av informationen.
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Uppföljning
•

Återkoppling ifrån SRO
Anna-Karin Skatt, Skaraborgs kommunalförbund
Diskussionsinnehåll:
Minnesanteckningar ifrån SRO 1/11 bifogas i Bilaga 6.
Diskussion har förts kring Psykisk ohälsa barn och unga - Vilka aktörer finns?
Information har givits vilka instanser vi har inom Västra Götaland och hur deras arbete
fortlöper inom området.
SRO har även ställt sig bakom ett förslag att ta fram en gemensam färdplan för arbetet
med Nära Vård inom Västra Götaland.
Inkomna förslag som beslutats gå ut på remiss ifrån SRO:
• Förslag till överenskommelse för barn och ungas bästa
• Förslag till handlingsplan för suicidprevention
Ställningstagande:
PSS tar del av informationen och föreslår att denna typ av återrapportering ses som
stående punkt.

Nya initiativ
•

Några initiativ/uppdrag rörande frågor som behöver tas omhand av
beredningsgruppen?
o Återrapporteringsyta rörande arbetet inom Beredning MTP, lyfts av Therese S.
PSS bör vara ytan för förankring och återrapportering, sätts upp på agendan för
nästa möte.
o Genomgång av tandvårdsarbetet. Önskas att tjänstemän kan komma och
föredra kring arbetet framöver både inom barn och ungdomstandvården samt
den allmänna tandvården.
o Hur sker nominering till PSS nu när beredningen för välfärd inte finns längre?
Frågan lyfts då Rinor Xemshiti ifrån Götene lämnat sitt uppdrag.
Kommunalförbundet tar med frågan.

Övriga frågor
• Inga övriga frågor framkommer
Vid anteckningarna: Adam Krantz, Skaraborgs kommunalförbund
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Bilagor
•
•
•
•
•
•

Bilaga 1 - Samverkan i komplexitet - resultat från utvärdering av samverkansmodell
social hållbarhet folkhälsa
Bilaga 2 - Slutrapport 191129c
Bilaga 3 - Primärvårdens väg i omställningen 191121
Bilaga 4 - Presentation PSS 2019-12-13
Bilaga 5 - Presentation FVM PSS 20191213
Bilaga 6 - MA SRO 2019-11-01
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