Minnesanteckningar Politiskt samrådsorgan för Vårdsamverkan
Fyrbodal 20190510
1. Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.
Amira Donlagic, kanslichefen Vårdsamverkan, välkomnar till första uppstartsmöte för nya
samrådet.
2. Presentationsrunda
Presentation av deltagarna i rummet. Samrådet har utökats med politiska representanter
från Lilla Edets kommun eftersom de inte ingår i kommunalförbundet Fyrbodal men det gör
deras tjänstemän.
3. Val av ordförande och vice ordförande
Gruppen enas om att posten gäller för två år och växlar mellan kommun och region
representanter. Till ordförande väljs Peter Heie, NU sjukvårdsstyrelse och vice ordförande
Lena Hult, Trollhättans stad.
4. Introduktion Vårdsamverkan
Amira Donlagic, kanslichef för Vårdsamverkan introducerar i organiseringen av
Vårdsamverkan utifrån Fyrbodals perspektiv. Länk till bildspelet.
5. Uppdatering av arbetsordning och inriktningsdokument för samrådet
Gruppen enas om att punkten får tas upp igen vid nästa möte och att representanterna får
reflektera över dokumentet och återkomma med synpunkter vid nästa möte. Tänka igenom
de prioriterade områden och målgrupper. Dokumentet får uppdateras gällande stadgarna för
ordförande och vice ordförande posterna. Amira informerar om att ett arbete har gjort
gällande prioritering av målområden på förra strategidagen. Gruppen enas om att dessa lyfts
in till gruppen vid nästa möte.
6. Föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna.
7. Uppdatering om arbeten inom ramen för Vårdsamverkan
-

Lägesrapport gällande införandet av nya riktlinjen för Trygg in och utskrivning från
slutenvården
Lagen infördes 25/9 2018, mkt frustration och förvirring men det har blivit bättre. På
sjukhuset finns det avdelning för utskrivningsklara. I Fyrbodal och Lilla Edet ca 50% av
patienter går hem samma dag som de blir utskrivningsklara.
- Ny hemsida
Genomgång av vårdsamverkan.se/fyrbodal, minnesanteckningar från respektive grupper
inom vårdsamverkan publiceras på denna sida och annan information rörande
vårdsamverkan.
- Avvikelsehantering
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Det pågår ett länsgemensamt arbete med att ta fram en gemensam avvikelserutin mellan
kommun och region. Pilot pågår att testa regionens IT stöd MedControl genom att ge
åtkomst till kommun och privata utförare, mer info finns här.
- Mobil närvård
En modell men flera team som kompletterar varandra:
• Mobilt hemsjukvårdsteam utgående från VC
Läkarförstärkning från vårdcentral till kommunal hemsjukvård i ordinärt boende.
Hemsjukvårdsläkare bildar team med kommunens hemsjukvård.
• Mobilt närsjukvårdsteam utgående från sjukhus
Team med läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens,
som stöttar hemsjukvården i vården kring patienter med komplexa vårdbehov.
• Palliativa team
Utgår från palliativa enheten på sjukhuset
• Hybridteam (Mobila vårdteamet i Uddevalla)
Uppdrag och kompetens mestadels som närsjukvårdsteam, men utgår från vårdcentral.
- SIP, samordnad individuell plan
Vårdsamverkan testar ett utbildningskoncept för medarbetare inom Kommun och Region.
- Mottagning av typen MiniMaria
Arbetsgrupp har tagit fram förslag på organiseringen som ska presenteras för
ledningsgruppen 14/6.
- Handlingsplan psykisk hälsa.
Vårdsamverkan arbetat med den sedan hösten 2017 och fått ut den till alla våra
närsjukvårdsgrupper.
- Strategidag 29 nov 2019
För tredje året i rad organiseras strategidag för Vårdsamverkan där samråd, ledningsgrupp
och närsjukvårdsgrupper träffas under samma dag. Avsätt gärna tid för detta i era kalendrar
då strategidagen räknas som ett av möten under hösten för samrådet.
8. Övriga frågor
Det lyfts frågan kring hur är stadgarna gällande ersättare om de också kan närvara vid möten.
Kanslichefen informerar att det har inte vi preciserat i stadgarna men förra gruppen har inte
haft ersättare på sina möten. Representanter för Regiongemensam hälso-och sjukvård har
önskemål om att få skicka ersättare då det annars blir svårt eftersom de sitter på flera
uppdrag. Det får preciseras i uppdragsbeskrivningen för samrådet.
9. Boka mötesdatum för 2019
Kanslichefen mailar ut Doodle länk till att finna ett mötesdatum till hösten. Flest val vinner.
Viktigt att förfrågan via Doodle besvaras snabbt så vi kan återkoppla ett mötesdatum innan
kalendrarna blir uppbokade med annat.
10. Ärende nästa möte
 Dokumentet uppdragsbeskrivning för samrådet
 Genomgång av Vårdsamverkans måldokument och avsätt gärna mer tid för det.
 Uppdatering av pågående arbeten inom Vårdsamverkan.
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Vid tangenterna
Amira Donlagic, kanslichef Vårdsamverkan Fyrbodal

Närvarande
Kommun:
Lena Hult (S), Trollhättan Lena.Hult@politiker.trollhattan.se
Catharina Bråkenhielm (S), catharina.brakenhielm@orust.se
Michael Sternermar (L), Sotenäs mikael.sternemar@sotenas.se
Henrik Harlitz (M), Vänersborg henrik.harlitz@vanersborg.se

Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se
Lars Ivarsbo, Lilla Edet, lars.ivarsbo@lillaedet.se
Kamilla Nilsson, Lilla Edet, kamilla.nilsson@lillaedet.se

Region:
Styrelsen för NU sjukvården
Peter Heie, peter.heie@vgregion.se
Styrelsen för regiongemensam hälso-och sjukvård
Charlotte Nordström, charlotte.nordstrom@vgregion.se

Styrelsen för Närhälsan
Monika Beiring, monika.beiring@vgregion.se

Styrelsen för tandvård
Hans-Robert Hansson
hans-robert.hansson@stromstad.se
Styrelsen för habilitering och hälsa
Återbud
Norra Hälso-och sjukvårdsnämnd
Linda Jansson (M) linda.elisabeth.jansson@vgregion.se
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Övriga:
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, tjänsteperson:
Carina Hansson
Kommunalförbund Fyrbodal, socialstrateg:
Annica Johansson
Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, kanslichef:
Amira Donlagic

Återbud
Morgan E Andersson (C), Mellerud morgan.e.andersson@mellerud.se
Annica Erlandsson (S) annica.erlandsson@sotenas.se
Michael Melby (s) michael.melby@vgregion.se
Jim Aleberg, jim.aleberg@vgregion.se
Sebastian Aronsson, sebastian.aronsson@vgregion.se
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