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Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Övriga frågor
anmäldes. Föregående minnesanteckningar följs upp och läggs till handlingarna.
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Styrgrupp länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
Information från styrgruppens organisering och uppdrag, från VVG att ansvara för och följa
upp den länsgemensamma handlingsplanen. Delregionala vårdsamverkansgrupperna
bemannar via temagrupp eller ledningsgrupp. VästKom och Koncernkontoret VGR ingår
med en representant vardera. NSPHiG och avdelning Folkhälsa, VGR, adjungeras till samtliga
möten. Göteborgs stad har sedan tidigare modell en extra deltagare Läs mer om
Handlingsplan och indikatorer för uppföljning Arbetet samordnas från VGR och VästKom.
Handlingsplanen är under revidering, förlängning till 2022 diskuteras för ställningstagande
i oktober. Flera kommunalförbund önskar plats i styrgruppen och
arbetsordning/bemanning kommer lyftas till VVG. Handlingsplanen utgår från fem

fokusområden som regeringen identifierat. Den är indelad i målgrupperna vuxna respektive
barn och unga. VVG har gett styrgruppen mandat att fördela nationella medel (tillfälligt
tillskott) och vårdsamverkan har getts möjlighet att rekvirera medel till stöd för
delregionala genomförandeplaner samt nödvändiga insatser för att bidra till genomförande
av andra länsgemensamma aktiviteter kopplat till handlingsplanen
Ställningstagande: LGS tackar för och noterar informationen
Återrapportering av uppdrag fortsatt genomförande handlingsplan psykisk hälsa
Delregional genomförandeplan: Styrdokument länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
Medel har fördelats till stöd för genomförandeplaner och aktiviteter. Får användas till tjänst
eller aktiviteter beslutade av LGS.
Förslag: Förlängt uppdrag till utvecklingsledare med reviderad uppdragshandling för
delregionalt genomförande och processtöd till NOSAM
Ställningstagande: LGS ställer sig bakom presenterat förslag
Uppdrag SIP: Styrdokument Riktlinje för samordnad individuell plan
Under 2018 påbörjades arbetet med uppföljning och revidering av den länsgemensamma
rutinen och utbildningsmaterial för SIP. En koordinator rekryterades partsgemensamt för
uppdraget och placerades organisatoriskt inom GITS som är en organisationsneutral
funktion för VGR och länets 49 kommuner. SIP är ett viktigt utvecklingsområde som trotts
att det funnits i både SoL och HSL sedan 2010 inte fungerar tillräckligt väl. Det finns ett stort
behov att utbildningar och praktiskt stöd för att de som har behov och önskar ska få en SIP.
Delregional vårdsamverkan förväntas delta i länsgemensamt utvecklingsarbete tillsammans
med länsgemensam SIP- koordinator. Tilldelade medel kan användas till personal,
utbildning, teknik eller annat som främjar att de som önskar och har behov får SIP.
Förslag: För att stödja implementeringen och bidra till uppfyllande av satta mål i
länsgemensamt antagna styrdokument föreslås rekrytering av delregional SIP-koordinator
med uppdragshandling från LGS.
Ställningstagande: Inriktningen är att stärka samverkan med hjälp av SIP. Processledaren
för i uppdrag att till nästa möte återkomma med förslag på tydlig uppdragshandling.
Uppdrag Suicidprevention: Styrdokument Handlingsplan suicid
En särskild handlingsplan för suicid är under framtagande i samverkan mellan
huvudmännen. Inom ramen för ÖK mellan regeringen och SKR har kommuner och regioner
gemensamt tilldelats medel för suicidpreventivt arbete. För VG handlar det om totalt drygt
33 Mkr. Styrgruppen har fördelat dessa medel på uppdrag från VVG. 10 Mkr till de sex
vårdsamverkansarenorna varav Göteborgsområdet har tilldelats drygt 4 Mkr.
Genomförandet förväntas ske genom lokala handlingsplaner mellan huvudmännen i varje
kommun. Beslut om dessa medel fattas delregionalt av LGS. Medel har också fördelats till
kommunalförbunden (10 Mkr) och Västra Götalandsregionen (10 Mkr) för aktiviteter som
behöver göras inom ramen för det egna ansvaret. Göteborgs stad har sedan tidigare egna
koordinatorer inom Psykiatri-samordningen. Nya medel har i staden fördelats till bl.a.
riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPEC) och ideella
organisationerna Suicidprevention i väst (SPIV) och Suicide Zero
Uppdraget är att inom ramen för delregional vårdsamverkan, utifrån evidensbaserade
metoder, arbeta för att förebygga suicid i befolkningen i riktning mot nollvisionen om suicid.

Brukarföreträdare bör beredas möjlighet att delta i arbetet. Målet är att minska antalet
suicid med 40 % från 2020 till 2025. Ettårigt stadsbidrag utan garantier om medel för
kommande år. Insatser som kräver långsiktig finansiering ska förankras hos berörda parter
för att säkra ev. implementering. Arbetet rapporteras i enlighet med de krav som ställs från
regeringen. Rekvirerade medel kan nyttjas 2021 och förda till ett projektkonto/”snurran”.
Förslag: Genomförandet förväntas ske genom lokala HP mellan huvudmännen på NOSAMnivå. Förebyggande evidensbaserat arbete i riktning mot noll-visionen om suicid i HP.
Medel fördelas till NOSAM för framtagande av lokala handlingsplaner och stöd till
gemensamma aktiviteter.
Ställningstagande: LGS ställer sig bakom presenterat förslag. Respektive NOSAM får
möjlighet att rekvirera 275 000 kr i enlighet med LGS beslut.
Uppdrag Barn och ungas hälsa: Styrdokument ÖK samverkan för barn och ungas bästa
Syftet med ök är att främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. Tidiga, samordnade, och
vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet.
Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. BoU som är placerade i samhällsvård har
samma rätt till kontinuerlig skolgång, HoS-vård samt tandvård som alla andra barn.
Områden som behöver uppmärksammats är tidiga insatser för att fånga psykisk ohälsa samt
föräldrastöd, som ges i varierad utsträckning och inriktning runt om i länet men med fördel
kan utvecklas och förstärkas.
Medel till delregional vårdsamverkan för att stimulera verksamheterna att utveckla arbetet
med barn och ungas psykiska hälsa. Medlen kan användas till personal, utbildningar, teknik
eller dyl. De kan även fördelas vidare till lokal vårdsamverkan om LGS anser att medlen
kommer till mest nytta där.
Förslag: Temagrupp Barn och unga får i uppdrag att ta fram förslag på
uppdragsbeskrivning/ aktivitetsplan för fortsatt arbete
Ställningstagande: LGS ställer sig bakom presenterat förslag. Temagrupp BoU återkommer
med förslag på uppdragsbeskrivning för fortsatt arbete vid kommande LGS -möte 18
november.
Uppdrag Samsjuklighet: Styrdokument - Länsgemensamt inriktningsdokument ”Organiserat
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende”
Under 2019 har ett inriktningsdokument tagits fram. Syftet är att förhindra utveckling av
allvarliga tillstånd, minska lidande, öka förutsättningar för vård i individens sociala
sammanhang och förebygga behov av heldygnsvård/institutionsvård. Förslag till
inriktningsdokument har varit på tjänstemannaremiss och reviderat förslag antagits av
politiska samrådsorganet, SRO. Inriktningsdokumentet ska utgöra gemensam grund för
kommunernas och regionens samverkan kring personer med sammansatta behov i form av
integrerade verksamheter/mottagningar. Exempel på aktiviteter är uppstart av MiniMariaverksamhet, huvudmannagemensamma team eller utredningsarbete för att identifiera
behov och föreslå framtida arbetssätt.
LGS har gett Temagrupp Psykiatri i uppdrag att återkomma med förslag till
uppdragsbeskrivning för tilldelade medel. Förslag från temagrupp Psykiatri:
”Då det riktats ett stort fokus mot Coronapandemin har det framkommit oro över minskade
kontakter med temagruppens målgrupp och att målgruppen inte i samma omfattning söker
vård och stöd. Kan medel användas till att intensifiera ett kontaktskapande och uppsökande

arbete? Kan en sådan verksamhet finnas i anslutning till mobila fältteamet men med ett
annat upptagningsområde och ett riktat uppdrag? Dialog sker med TG BoU kopplat till HP
mål 2:2 för barn och unga. Temagruppen inväntar svar på förfrågan från Mobila Fältteamet.
Ställningstagande: LGS positiv till presenterat förslag. Inväntar svar från Mobila
Fältteamet, därefter LGS ordförandebeslut.
Det pågår en satsning på länsgemensamma koordinatorer för samverkan kring personer
med samsjuklighet. För uppdraget rekryteras en koordinator för VGR /KPH och en på
vardera av de fyra kommunalförbunden. De ska jobba tillsammans och vara ett stöd för
kommunerna och regionen i deras arbete kring personer med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning. LGS, SIMBA och SAMLA ska besluta om den konkreta
inriktningen på koordinatorernas arbete för just sitt geografiska område (GR). Det ska råda
en samsyn mellan parterna delregionalt kring inriktning och vägval för arbetet.
Exempel på aktiviteter kan vara uppstart av Mini Maria, huvudmannagemensamma team
eller liknande. LGS processledare har pågående dialog med planeringsledare från GR och
processledare från SIMBA och SAMLA. Frågan återkommer till LGS vid nästa möte.
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett uppdrag att inleda dialog med Regionhälsan
om samarbete med kommunerna kring Mini-Mariaverksamhet. Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd väljer att ha kvar formen kopplat till specialistsjukvården.
Operativa Styrgrupp Nära vård
SU: Maria Taranger ersatt Göran Matejka. Från kommunsidan ingår Anette Johannesson.
Folktandvården representeras av Anders Ljungné. Mer från styrgruppens arbete 18/11.
Inom programmet Nära vård är ett av uppdragen att utveckla vård i hemmet. Björn G är
delregional samordnare för modellen Mobil Närvård inom Göteborgsområdet. Startpunkten
för beslutat pilotprojekt skjuts fram till våren 2021. VGR Analysrapport, 2020:42, lyfts vid
dagens möte och bifogas anteckningarna.
Kunskapsrådet
För att kommuner och region ska kunna samverka kring kunskapsstyrning på ett
sammanhållet och effektivt sätt, har VästKom och VGR etablerat ett gemensamt råd för
kunskapsstyrning. Rådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan,
gemensamma kunskapsstyrningsfrågor samt koordinera och vidareutveckla den
gemensamma kunskapsstyrningen. Kunskapsrådet är tillsatt under en interimistisk period,
18 månader från och med den 1 januari 2020. Arbetet samordnas från Koncernkontoret och
VästKom. Regionala programområdens arbete med vårdprocesser behöver synkas ihop med
kommunala insatser. Annika Waser ingår som representant från VGR och Louise Odengard
från kommun. Mer info vid nästa möte.
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Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)
• Arbetet med den gemensamma färdplanen Nära vård har varit vilande men ett utkast till
färdplan finns framtaget och processledarna, Ami Svensson, VGR och Jeanette
Andersson, VästKom, genomför delregionala dialoger.
• Översyn samverkansstrukturen pågår.
• FVM igång, samtliga kommuner med i option 1. Designarbete påbörjas.
• ÖK om samverkan kring barn och unga varit på remiss hos huvudmännen. VVG ställt sig
bakom förslaget som nu går vidare till SRO.
• En organisering riggas för uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal,
samt ök om samverkan vid in- och utskrivning.

•

Ex på tvist/Kungälvsärende: På lokal nivå har ärendet hanterats mellan SU och Kungälvs
kommun sedan hösten 2018. Lyftes från Kungälvs kommun till VVG hösten 2019. VVG
återsände ärendet och VästKom uppmanade Kungälvs kommun att föra frågan vidare
via delregional vårdsamverkan. Ärendet inkom i februari från SIMBA till LGS och har
hanterats av presidiet som svarat SIMBA att delregional vårdsamverkan hanterar brister
i samverkan vs avtal/ök men kan inte hantera ekonomiska tvister i enskilda ärenden,
utifrån HoS-avtalet. LGS har föreslagit ev. dialog i samverkan om behov av ök/riktlinje
eller rutin för att hantera liknande ärende. Specifikt för målgruppen hänvisat till
utvecklingsarbete inom TG Mitt i Livet.

Förslag på länsgemensam rutin för hantering av tvister/oenighet på regional nivå har tagits
fram. Synpunkter efterfrågas från VVG inför ställningstagande den 5 oktober.
Från dagens dialog: Avvikelser rörande samverkan ska hanteras enligt länsgemensam rutin
och så nära berörda verksamheter som möjligt. Vårdsamverkan är ingen skiljedomstol men
eventuella tvister kan lyftas för synpunkter. Övergripande systemfel, av principiell karaktär,
hanteras av LGS om båda parterna finns i samverkan.
Synpunkt/medskick: Det saknas rutin för hur hantera identifierade brister i samverkan
mellan vårdsamverkansarenor.
Ställningstagande: Ytterligare synpunkter på förslaget mailas till processledaren för
sammanställning och återkoppling till VVG senast 14/9
Ledningsråd sammanhållen hälsa, vård och omsorg
Info om organisation och uppdrag på GITS VästKom Ledningsrådet har efterfrågat
nomineringar till regionala arbetsgruppen, AU Rutin samt AU Utveckling.
Nominering via LGS ordförandebeslut:
Regionala arbetsgruppen: LGS processledare och ordförande för Utvecklingsgrupp SAMSA
AU rutin: Gisela Fristedt SU och Helen Ström, Partille
AU utveckling: Marita Wiklund SU och Lisethe Svanström, Gbg stad.
Förslag har framförts till ledningsrådet att arbetsgrupperna inte bör vara fasta till sin
karaktär utan tillsättas vid behov med tidsatta uppdrag, samt att regionala arbetsgruppen
skall ha ett samordnade och beredande uppdrag.
Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen: Remisstiden för synpunkter /tjänstemannaremiss förlängd
till 15 september. SU svar går med som bilaga till dagens anteckning.
Statistik: Samverkan in och utskrivning:
Uppföljning juli månad
Brister i samverkan: Kvartalsrapportering på webben. Kvartalsrapport 1
MedControl PRO (MCP) –Implementeringsplan
Idag efterfrågas kontaktpersoner/handläggare från kommunerna. Utbildning sker via VGR
systemförvaltare, Goran Barasin. Tekniska krav – SITHS kort för de som hanterar och
rapporterar ärenden i MCP. Skarpt läge efter årsskiftet utifrån tidigare önskemål från
Göteborgs stad. Ledningsrådet ansvarar för och förvaltar länsgemensamma rutinen.
Zofia Delauzun, processledare TG Psykiatri, är åter från föräldraledighet fr o m 1 september
och kommer stötta Björn Gunnarsson i uppdraget som delregional kontaktperson.

Anmälningsärende:
• Samverkanstorg Live delårsrapport 7 okt kl. 9-11, Skype, NOSAM- fokus, inbjudan
med anmälan Anmäl Dig här
• Medel G HSN december 2019: Till LGS f.k. SU styrelse för genomförande
o Utökat uppdrag till Mödrabarnhälsovårdsteamet i Haga med 1,350 tkr. TG
Psykiatri informerad
o Fortsättning av kompetenshöjande insatser tilldelas SU 970 tkr att användas
i vårdsamverkan för insatser inom BUP och Beroendekliniken på SU. TG BoU
informerad
• Temagruppernas arbete hösten 2020
o TG MiL – fortsatt paus
• Vakanser – temagrupper: PrimÖR namngivna icke deltagande
• Beslutsstöd ViSAM:
På initiativ från SIMBA har ett arbete startat för gemensamt ställningstagande till att
bygga ut IT-stödet SAMSA med modul för beslutsstöd till kommunens
sjuksköterskor. En utbyggnad av IT -stödet förutsätter att samtliga delregionala
vårdsamverkansarenor står bakom. Inom VG inväntas fortsatt svar från Fyrbodal
och Göteborgsområdet. LGS uppdrag till TG Äldre har varit vilande då temagruppens
arbete pausats under vår/sommaren. Återrapporteras 18 november.
• Kungälvsärende /tvist: På lokal nivå har ärendet hanterats mellan SU och Kungälvs
kommun sedan hösten 2018. Kungälvs kommun uppmanats från VästKom att föra
frågan vidare via delregional vårdsamverkan då VVG återsänt ärendet. Inkom i
februari från SIMBA till LGS och har hanterats av presidiet som återkopplat svar till
SIMBA: Delregional vårdsamverkan hanterar brister i samverkan vs avtal/ök men
kan inte hantera ekonomiska tvister i enskilda ärenden utifrån HoS-avtalet.
Förslag från LGS att ev. föra dialog i samverkan om behov av ök/riktlinje eller rutin
för att hantera liknande ärende, med hänvisning till påbörjat arbete inom TG MiL för
specifika målgruppen
Inkomna/Övriga frågor
• SU: Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård
och omsorg, version 3. Göteborgs stad väljer att frångå rutinen framtagen med
företrädare för den kommunala vården Regional rutin 2020 09 07
o Hanteras vidare via Maria Taranger och Anette Johannesson.
• Provtagning Primärvård: Externa prover, uppdrag enligt KoK-boken.
o Kräver att remiss med kostnadsställe, etiketter m.m. finns på plats. Om SU
planerar föra ut ett stort antal externa prover till vårdcentralerna behövs en
omställningstid. Vädjan att avvakta tills logistiken för kommande antikroppstester är på plats.
• NOSAM: Avvikelser från RMR Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring
mellan vårdenheter bör hanteras på lokal nivå och enligt rutin. Frågan återförs. SUambition att delta vid NOSAM dialogmöte med geriatrisk kompetens ses som en
framgångsfaktor för att hantera avvikelser i samverkan
Till nästa möte
Ami Svensson - Färdplan Nära vård. Fysiskt möte. Lokal bokad på Sahlgrenska sjukhuset
P-platsen/Bevakning:
• Beredningsgång för nominering av representanter från LGS till länsgemensamma
styr/ledningsgrupper formaliseras i uppdragshandlingen.

•
•
•
•

Förfrågan om bemanning processgrupp Palliativ vård från RCC Väst hänvisad till
Kunskapsrådet.
Revidering ök medföljande personal. Juridiska synpunkter inhämtas
Inbjudan länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek, avvaktas
Förslag inriktningsbeslut NPÖ – IT–stöd SAMSA. LGS pausar, ingen prioriterad fråga

Kommunikation från mötet - Budskap ut
• LGS har vid dagens möte enats om uppdrag och aktiviteter för fortsatt
genomförande av länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa.
• SU ambition att fortsatt delta med representation från medicin/geriatrik i NOSAM
• När avtal/överenskommelser, riktlinjer och rutiner som tagits fram i samverkan inte
efterföljs skall avvikelsen hanteras enligt den länsgemensamma rutinen och
tillhörande IT-stöd. Göteborgsområdet planerar för uppstart efter årsskiftet,
Vid anteckningen
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS
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