Minnesanteckningar SRO –
samrådsorganet mellan VästKom
och Västra Götalandsregionen
Tid:
Plats:

22 februari 2018 kl. 12:30-14:30.
Chalmerska huset, Södra hamngatan 11

För VGK

För VGR

Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal
Jonas Ransgård, Göteborgsregionen

Johnny Magnusson, Regionstyrelsen
Helene Eliasson, Regionstyrelsen
Jonas Andersson, HSS
Jim Aleberg, HSS
Tony Johansson, HSS

Beredningsansvariga tjänstemän:
Thomas Jungbeck, VästKom
Anneli Bjerde, VästKom
Johan Flaarup, VGR
Rose-Marie Nyborg, VGR

Ej närvarande:
Katarina Jonsson, Skaraborg

Inbjudna:
Maria Grip, VGR
Linda Macke, VästKom – ej med
Gunilla Fasth, VGR och VästKom
Dagordning
1. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård och tillhörande riktlinje – Bilagor
Föredragande: Maria Grip, VGR
Vad har hänt sedan ärendet var uppe på SRO i oktober?
•
•
•
•

Beslut om tillfällig överenskommelse f o m den 1 jan t om den 24
september 2018
Strategiska beredningsgruppen har utifrån inkomna synpunkter
förtydligat riktlinjen.
Förstärkt strategisk beredningsgrupp har analyserat flera ekonomiska
modeller för att reglera betalansvaret.
VästKom och VGR har en gemensam rekommendation kring
ekonomisk modell

•

•

Mer tid behövs för dialog med kommunerna och rekommendationen till
ekonomisk modell kommer att skickas ut på remiss under mars och
april.
Frågan återkommer till SRO för ställningstagande i maj

De olika modellerna i landet rör sig på en skala exakthet – flexibilitet. Lagen står
för exakthet, dvs 3 dagar beräknat för varje individ. Med mer tillit mellan
parterna, vilket också är bättre för individerna, hamnar man i olika
genomsnittsmodeller. Betalning kan göras retroaktivt, för samma månad man
gör beräkningen för – eller att genomsnittet för en månad används som grund
för betalning nästkommande månad. Dessutom tillkommer möjligheten till en
spärr på t.ex. sju dagar, där de individer som ligger längre än så alltid medför
betalningsansvar för kommunen på individnivå fr.o.m. dag fyra.
VästKom och Koncernkontoret förordar en genomsnittsmodell där kommunens
betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt på över 3,0
kalenderdagar under en månad.
Föreslagen avtalstid 20180925 – 20201130 – med utvärdering efter ett år.
Gällande psykiatriområdet har hittills separata regler gällt. Gränsen för att
betalansvaret ska inträda har varit 30 dagar. Från och med 2019 gäller ny
lagstiftning. Det pågår i den partssammansatta strategiska beredningsgruppen
ett arbete med att ta fram förslag på hur nedtrappningen av antalet dagar
gällande psykiatrin ska se ut.
Ställningstagande:
Det Politiska samrådsorganet ställer sig bakom fortsatt process för förankring
av ekonomisk modell för att reglera kommunernas betalningsansvar vid
utskrivning från slutenvård, samt riktlinje för in- och utskrivningsprocessen.
2. Samverkansavtal om Naturbruksutbildning- Bilagor
Föredragande: Thomas Jungbeck
Ställningstagande:
Det Politiska Samrådsorganet beslutar att rekommendera huvudmännen att
träffa Samverkansavtal Naturbruksutbildning med bilagor att gälla från den
1 januari 2019 och till och med den 31 december 2022 samt att säga upp
nuvarande Samverkansavtal till att upphöra från den 1 januari 2019.
Det antecknas till protokollet att avtalet bygger på att alla länets 49 kommuner
beslutar att träffa avtal enligt förslaget.
Det noteras också att parterna är överens om att uppsägningstiden av
nuvarande avtal är förkortad från tolv till åtta månader innebärande att
nuvarande avtal måste sägas upp senast den 30 april 2018.
Denna punkt justeras omedelbart.

3. Återrapportering för 2016 och 2017 från den Politiska beredningsgruppen
för hjälpmedelsfrågor – Bilaga
Föredragande: Anneli Bjerde, VästKom
Arbetet i den Politiska beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor ska följas
genom rapport till det Politiska samrådsorganet.
Västra Götaland ligger långt framme gällande en jämlik och regiongemensam
hjälpmedelsförsörjning. Möjligheten till en politisk dialog kring aktuella frågor
inom området har bidragit till ett flexibelt och patientnära samarbete inom
avtalets ram.
Den struktur och de arbetsformer som etablerats i Politiska beredningsgruppen
skulle även kunna utgöra en mall för andra regiongemensamma områden,
tjänster eller produkter i behov av politisk dialog.
Ställningstagande:
Det politiska samrådsorganet noterar informationen.
4. Summering av första året i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG – Bilaga
Föredragande: Rose-Marie Nyborg, VGR, Anneli Bjerde, VästKom
Den 1 januari 2017 inrättades, efter ställningstagande i SRO, den nya
ledningsstrukturen på tjänstemannanivå för samverkansfrågor mellan VGR och
kommunsidan i Västra Götaland. Syftet med den nya strukturen är att stärka
och öka delaktigheten i länsprocesserna samt stödja och underlätta samverkan.
VVG består av representanter för delregionala vårdsamverkansgrupperna samt
för kommunerna via VästKom samt VGR.
Prioriterade frågor under första året: Säker, trygg o effektiv
utskrivningsprocess. IT-stöd, digitalisering, kommunikation. Gemensam
avvikelsehantering – länsgemensam rutin inkl it-stöd. Nya vårdformer i nära
vården. Kompetensutveckling- och försörjning
Diskussion om hur relationen mellan SRO och VVG ska se ut. Vilka frågor som
lyftas till VVG och vidare till SRO.
Ställningstagande:
Det Politiska samrådsorganet noterar informationen.
5. Rapport om arbetet med en länsgemensam webbplattform för
samverkansfrågor – Bilaga
Föredragande: Gunilla Fasth, VGR och VästKom
I samband med bildandet av Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG ställde sig
det Politiska samrådsorganet bakom förslaget att ta fram en länsgemensam
webbplattform för samverkansfrågor mellan Västra Götalandsregionen och
kommunen. Arbetet med att utveckla webbplattformen påbörjades i höstas då

en kommunikatör för samverkan anställdes. Efter kontakter med en rad
intressenter har den bifogade projektplanen sammanställts.
Syfte med ny webbplats
•
•
•
•

Säkerställa att avtal & överenskommelser och andra styrdokument i
senaste version finns samlade på ett ställe och är lätta att hitta.
Tydliggöra strukturer och organisation i vårdsamverkan på länsnivå och
delregionalt.
Bidra till transparens – underlätta spridning av information,
ställningstagande och processer som pågår.
Underlätta samverkan genom möjligheter att dela erfarenheter och
goda exempel.

Arbetet med att utveckla själva webbplattformen pågår nu och den kommer att
sjösättas i maj 2018.
Synpunkt från H Eliasson om att det vore att det vore önskvärt att även kunna
lyfta in folkhälsa.
Ställningstagande:
Det Politiska samrådsorganet noterar informationen.
6. Övriga frågor
a) H Eliasson lyfter att det finns behov av att hitta en gemensam linje för
intygsskrivning. Hanteringen mellan Västra götalandsregionen och
kommunerna behöver effektiviseras, underlättas och harmoniseras.
Ställningstagande:
Koncernkontoret och VästKom får i uppdrag att se över hur hanteringen
gällande intygsskrivning som berör både Västra götalandsregionen och
kommunen kan underlättas, förenklas och effektiviseras.
b) Mötestider 2018: torsdag 22 februari, fredag 4 maj, fredag 28 september,
fredag 9 november + ev extra möte i maj för överenskommelse om
samverkan vid utskrivning.

Ulf Olsson, ordförande VästKom

Thomas Jungbeck, direktör VästKom

