Protokoll Styrgrupp Närvård den 23 mars 2018
Tid:
Plats:
Diarienr:
Omfattning:

08.30 – 15.00
Färgeriet, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
2018/SKF007
§§ 22-40

Styrgrupp Närvård
Roland Mattsson Vårgårda kommun, ordförande
Ingela Sunneskär, Bollebygds kommun
Magnus Stenmark, Herrljunga kommun
Sebastian Nydén, Svenljunga kommun
Magnus Andersson, Ulricehamns kommun
Maritha Bäck, Offentlig primärvård
Marita Haglund, Koncerkontoret, Koncersstab HoS
Helen Nordling, Offentlig primärvård, rehabilitering
Caroline Andersson, Närvårdskontoret
Birgitta Andersson, Marks kommun
Marie Elm, Borås stad
Anna Jogeland, Tranemo kommun
Charlotte B Falkenström, Närvårdskontoret, sekreterare
Lisa Jönsson, Privat primärvård och rehab, Cityläkarna
Tomas Johansson, Offentlig primärvård
Katharina Wretlind, Tandvårdsledningen
Ann-Katrin Schutz, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Gäster:
Christina Olsson, Projektledare Mobil närvård
Eva Österlund Hjort, Uppdragsgrupp Äldre
Britt-Marie Freij, Projektledare för Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Marie Nilsson, Projektledare för Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Frånvarande:
Bahman Alami, Marks kommun
Solveig Eldenholm, Tranemo kommun
Anna Lundqvist, Tandvårdsledningen
Sukhdeep Singh, Privat Primärvård, Privat Primärvård rehab, Cityläkarna
Annika Andersson, Borås Stad
Mattias Johansson, Habilitering & Hälsa
Ann-Marie Schaffrath, SÄS
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Underskrifter
Ordförande: _____________________________________________
Roland Mattsson
Justerare: ________________________________________________
Marie Elm
Sekreterare: ______________________________________________
Charlotte Bliesener Falkenström
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§ 22.

Mötets öppnande
Ordförande välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.

§ 23.

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor, se paragraf 38.

§ 24.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 25.

Val av justerare
Valet av justerare följer den av Närvårdskontoret upprättade justeringslistan.
Justerare denna gång är Marie Elm, Borås Stad då Annika Andersson har förhinder.

§ 26.

Presentation och information av uppdragsgruppen Äldre
Eva Österlund Hjort från Borås Stad informerade om gruppens nuvarande och vilande
uppdrag.
Uppdrag:
Arbetet fokuseras på den nya Samverkanslagen enligt uppdraget att
stötta arbetet kring handlingsplanen äldre. Samtliga deltagare i uppdragsgruppen
ingår i den tillfälliga uppdragsgruppen. Det är många möten och det tar mycket tid.
Uppdragsgruppen har vidare anordnat två konferensdagar till hösten, kring
vårdrelaterade urinvägsinfektioner och information ifrån vårdhygien. Inbjudan till
dagarna kommer inom kort. Uppdraget kommer ifrån att identifiera behov av
åtgärder inom området äldre samt patientsäkerhet.
Uppdrag som just nu ligger vilande och föreslås återupptas 2019 är:
Jämlik Demensvård och Jämlik strokevård.
Beslut: Styrgrupp närvård ställde sig bakom uppdragsgruppens resonemang och
fortsatta planering.

§ 27.

Lagen om Samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård
Lagen heter Samverkan vid utskrivning från Sluten hälso- och sjukvård och är det
största arbetet som vi har under hösten 2017 och våren 2018. Den 16 april fattas beslut
kring lagrutinen, den 23 mars ska remissförfarandet för kommunernas
betalningsansvar avslutas och den 4 maj fattar SRO (Samrådsorganet) beslut kring
gällande riktlinje och överenskommelse.
Saker som sker på den regionala nivån påverkar det arbete som vi gör delregionalt.
Över 140 st är anmälda till Kick-offen gällande den nya lagen den 20 april. Vi har
varit tvungna att byta lokal, då vi inte vill säga nej till någon att delta.
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Charlotte B Falkenström redogjorde för den ekonomiska modell som är grunden i
betalansvaret. Likaså visades en presentation gjord av regionens processledare.
Presentationen kommer att läggas ut på Närvårdssamverkans hemsida och
komplettera den av Närvårdskontoret upprättade presentationen.
En rehabrutin redovisades och föreslås beslutas av Styrgrupp närvård för att publiceras
och börja gälla.
En konsekvensanalys genomförs just nu i syfte att utvärdera huruvida vi ska arbeta
röda dagar. Enkäter kommer också att skickas ut i syfte att kvalitetssäkra
informationsöverföringen. Kommunerna och primärvård rehab kommer att
genomföra detta.
Beslut: Rutinen kring säker hjälpmedelsförskrivning fastslås.
§ 28.

Mobil Närvård
Projektledare Christina Olsson avslutar sin tjänst som projektledare den 12 maj. För
att underlätta för Närvårdssamverkan att hålla projektet vid liv föreslår AU och
Närvårdskontoret att Närvårdskontoret förvaltar och upprätthåller projektet på 20%
under 2018.
Närvårdskontoret kommer att fokusera på följande:
◦ Analysera enkäter och djupintervjuer och sammanställa ett dokument/rapport
◦ Ge stöd utifrån behov, ex föredra på ledningsgrupper
◦ Uppmuntra arbetet i samverkan
◦ Ge tid på Spridningskonferensen (den 4 okt) för Mobil närvård
◦ Övrigt som krävs för att projektet inte ska tappa fart
Beslut: Styrgrupp närvård ställer sig bakom AUs och Närvårdskontorets förslag och
utser Caroline Andersson som projektledare för Mobil närvård på 20% under 2018.
Ett förtydligande och klargörande ska skickas ut till alla berörda så att det
inte sprids felaktig information och/eller att det skickas ut felaktiga signaler.

§ 29.

Förslag på Inriktningsdokument 2019-2022
På förgående Styrgruppsmöte ställde sig Styrgruppen bakom det förslag på
Inriktningsdokument som utarbetats. Det Delregionala Politiska Samrådet (DPS)
hade dock ett antal förslag på justeringar innan dokumentet kan beslutas. Följande
justeringar har gjorts: Alingsås lasarett ska ingå i vår Styrgrupp och politik, två ifrån
Närhälsan ska ingå i Styrgrupp närvård, tillägg av rubrik på dokumentet samt att
målbilden är ändrad/justerad.
Beslut kring föreslaget Inriktningsdokument fattas av DPS den 17 maj 2018.
Beslut: Styrgrupp närvård ställer sig bakom justeringarna.
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§ 30.

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Projektledarna Britt-Marie Freij och Marie Nilsson redogjorde för projektets syfte
som är att pröva om tidiga insatser, i så väl ålder som process, kan
medföra ökad skolnärvaro hos elever i årskurs 1-3. Det långsiktiga målet är att
därigenom öka antalet elever som går ur grundskolan med godkända betyg och således
öka behörigheten till gymnasieskolans program. För mer information se bifogad
presentation. Projektet avslutas sista juni 2018.

§ 31.

Målbild, vision och värdegrund för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Ett förslag på dokument kring målbild, vision och värdegrund har tagits fram för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. En justering i dokumentet gjordes efter önskemål
hos politiken. Önskemålet var att förtydliga att det även är samtidig vård. Se bifogat
dokument för att se ny målbild. En broschyr kommer att tryckas upp och spridas
gällande Närvårdssamverkans målbild, vision och värdegrund.
En uppföljningsdag kommer att genomföras den 8 nov i syfte att stärka samverkan och
dess kultur. Dagen är obligatorisk.
Beslut: Styrgrupp närvård ställer sig bakom föreslagen målbild.

§ 32.

Rapport från DPS och VVG
Protokollet ifrån förgående möte i det Delregionala Politiska Samrådet (DPS)
redovisades. Se bifogat protokoll.
Det möte som skulle ha varit med VVG den 9 mars ställdes in. Nästa möte är den 19
april och då lyfts frågan om tvister. Ansvariga för VVG önskar veta vilka frågor som
VVG ska hantera. Styrgrupp närvårds deltagare mailar Roland Mattsson eller Charlotte
B Falkenström sina tankar kring detta.

§ 33.

Avvikelser
Närvårdskontoret redogjorde för en aktuell avvikelse i vårdssamverkan med tillhörande
svar. Kontakt tas med habiliteringen för klargörande kring deras användande av
SAMSA. Det exempel som angivits kring avvikelser på hemsidan har tagits bort, men
svar inväntas från SÄS gällande avvikelsernas existens på hemsidan utifrån ett lärande.
För mer information om avvikelserna och om Närvårdssamverkans hemsida se bifogad
presentation.
Beslut: Kontakt ska tas med Habiliteringen och med Ann Söderström gällande
habiliteringens användande av SAMSA.

§ 34.

Dokument in- och utskrivning i hemsjukvården i Närsjukvårdsteam
Den tillfälliga uppdragsgruppen kring den nya Samverkanslagen ställer sig bakom
dokumentet gällande In- och utskrivning i hemsjukvården och rekommenderar
Styrgrupp närvård att ställa sig bakom rutinen.
Beslut: Styrgrupp närvård ställer sig bakom dokumentet gällande in- och utskrivning i
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Hemsjukvården i Närsjukvårdsteam.
§ 35. Tidig upptäckt, Tidiga Insatser och MiniMaria
Projektledare är anställda på 50% vardera och de påbörjar sin anställning den 26
mars. Närvårdskontoret har löst telefoner och datorer. En mindre styrgrupp bestående av
Marita Höglund som ordförande, Kay Eriksson, BUP, Vanja Myrén Grönlund, IFO
Borås Stad, Helena Lundgren, Elevhälsan och Anna-Lena Ingelhag från Primärvården
Närhälsan föreslås stötta projekten MiniMaria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.
Jan Nilsson projektledare för SIP föreslås även att vara projektledare för MiniMaria. En
person ifrån Borås Stad har också uttryckt sitt intresse att leda projektet ihop med Jan.
Projektet syftar till att utreda hur vi i vår delregion ska kunna skapa ett MiniMaria som
är till för alla. Projektledarna ska härmed göra en utredning samt påvisa de positiva
effekterna av ett gemensamt MiniMaria.
Beslut: Styrgrupp närvård ställer sig bakom ovanstående förslag kring en gemensam
och liten styrgrupp för projekten.
§ 36.

Tvister
Närvårdskontoret har utarbetat ett förslag på rutin för tvister, i samverkan med jurister.
AUs förslag är att Gunilla Bothén på Sjuhärads kommunalförbund ihop med Malin
Camper, inom regionen, arbetar vidare med dokumentet, så att det blir korrekt utifrån
befintliga regelverk.
Beslut: Styrgrupp närvård beslutar att ge Gunilla Bothén och Malin Camper ett
uppdrag för att utveckla och förbättra befintligt dokument. Tanken och strukturen i det
förslag som presenterades godkändes.

§ 37.

Information lokala ledningsgrupper- Laget runt
Samtliga ledningsgrupper har påbörjat ett arbete kring handlingsplanen Psykisk hälsa
samt formaterat sig kring den nya lagen.
Ingela Thorell föreslås ersätta Jerker Isaksson i Styrgrupp SVPL, men Jan Carlström,
ordförande i Styrgrupp SVPL önskar att en högre chef sitter med i styrgruppen, varför
vi i dagsläget inte har någon ersättare.
Beslut: Styrgrupp närvård beslutar att Ingela Thorell ändå ska ingå i Styrgrupp SVPL
och ersätta Jerker Isaksson, utifrån att hon kan SVPL.

§ 38.





Övriga frågor
Hälsoundersökningar för placerade barn- Frågan återupptas när Annika Andersson är
åter på plats.
SÄS medverkan i de lokala ledningsgrupperna- Det har uteblivit ersättare för Maria
Glemfelt och Marias chef har ej besvarat mail. Charlotte B Falkenström försöker få till
ett möte med chefen.
Uppdrag till Uppdragsgrupp BoU- Att få sammankalla de lokala västbusgrupperna
även 2018.
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Handlingsplanen psykisk hälsa- Vissa aktiviteter kring handlingsplanen psykisk hälsa
kanske vi borde göra ihop och inte ute i de lokala ledningsgrupperna.
Ska Närvårdssamverkan bekosta utbildning kring beslutsstödet VISAM?
Beslut: Styrgrupp närvård godkänner att uppdragsgrupp barn och unga
sammankallar de lokala västbusgrupperna även 2018 samt att nya prioriteringar av
målområden ska göras kring handlingsplanen psykisk hälsa till hösten för att arbetas
med 2019. Det kan då komma att bli gemensamma aktiviteter. Representant från
VISAM bör komma och informera Styrgrupp närvård om fördelarna med VISAM ur ett
samverkansperspektiv.

§ 39.

Bikupa
Sammanfattningsvis har mötet varit bra och en positiv utveckling har skett. Det
är viktigt att vi är närvarande på mötena. Det var klokt att ställa in mötet i
februari. SÄS saknades på mötet.

§ 40.

Avslut
Mötet avslutas och ordförande tackar för mötet och önskar alla trevlig helg.
Nästa möte är den 27 april 2018, kl 08.30-12.00.
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