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27 november 2017, kl. 14:00-16:00
Skype

1. Mötets öppnande
2. Dagens agenda
Dagens agenda godkänns
Övrig fråga
3. Föregående anteckningar
Tas upp vid nästa möte.
4. Överenskommelse och riktlinje - samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Information
Lägesrapport av processledarna Linda Macke och Maria Grip.
Linda informerar om nuläget i beslutsprocessen och den fortsatta planeringen.
Nyhetsbrev ges ut regelbundet med aktuell information. Beslutsprocessen har
inletts för Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten

hälso- och sjukvård samt gemensam riktlinje för perioden 1 januari 2018 till 24
september 2018. Nya beslut tas under våren för överenskommelse och riktlinje från
och med 25 september 2018. Den överenskommelsen kommer även omfatta
förslag till ekonomisk modell samt personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk
vård och rättspsykiatrisk vård.
Lagen gäller från 1 januari och fram till september gäller nuvarande rutin samtidigt
som alla berörda verksamheter också behöver använda tiden för att ställa om till
den nya processen.
Exempel på förberedelser är att:
- Optimera dagens samordnade vård- och omsorgsplanering
- Slutenvården kan redan nu skriva inskrivningsmeddelande med
utskrivningsdatum
- Prata er samman kring hur planering tidigt i processen ska gå till, delregionalt
och lokalt, testa
- Primärvården kan redan nu utse fast vårdkontakt till patienter med behov av
samordnade insatser, om patienten samtycker
- Gör samordnade individuella planer enligt gällande länsrutin
- Göra fler distansmöten via video
Implementeringsgruppen har startat. En kommunikations- och implementeringsplan
tas fram tillsammans med SAMSA-gruppen. Det finns planer på att ta fram
vägledande patientfall på motsvarande sätt som gjordes för Hälso- och
sjukvårdsavtalet med utgångspunkt från något/några av de befintliga patientfallen
om det går.
Inför färdigställandet av överenskommelsen med giltighet efter september 2018
föreslås att den strategiska beredningsgruppen kompletteras med ekonomisk
kompetens, en ekonom för kommunsidan och en för regionen utses.
Inför implementeringen kan behovet av resurser behöva ses över. Processledarna
får i uppdrag att återkomma i frågan.
5. Gemensam webbplattform
Föredragare: Gunilla Fasth, kommunikatör samverkan
Gunilla gör en sammanfattning av den föreslagna projektplanen. Dialog har förts
med representanter för vårdsamverkansgrupperna direkt men också i form av
workshop. Det faktum att webbhotellet för vårdsamverkans egna webbplatser
stängs ner 31 maj 2018 innebär att en ny lösning måste vara klar innan dess.
Förslaget innebär att en länsgemensam webbplats byggs upp där delregional
vårdsamverkan ingår som separata avdelningar samt att information om samverkan
på VästKoms hemsida och vårdsgivarwebben VGR flyttas över. Precisering av
kostnader och ställningstagande om namn, domänadress, struktur, avgränsningar
m.m. ges i januari.
Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslag till fortsatt arbete med
gemensam webbplattform enligt föreslagen projektplan.
6. Uppdragshandling avvikelsehantering i samverkan
Information
Karl Fors, VästKom, redogör för bakgrund och förslag till uppdrag om ett
gemensamt avvikelsehanteringssystem. Syftet är ytterst att öka patientsäkerheten
och skapa ett lärande och förbättringsarbete i samverkan. Uppdraget är en VVG:s

högst prioriterade frågor. I uppdraget ingår att ta fram en länsgemensam rutin för
avvikelsehantering samt att föreslå ett IT-baserat stöd. Förslaget får ett positivt
mottagande. Förslag framförs om att VVG följer återkommande avvikelser.
Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslaget till uppdragshandling
Avvikelser i samverkan
7. Mötestider 2018
Kallelser för 2018 skickas via Outlook.
Första mötet är den 25 januari, 13:30-16:30. Ansvariga för kvalitetsdriven
verksamhetsutveckling samt barn och unga i VGR:s omställningsarbete har
bjudits in. Rose-Marie redogör för en preliminär agenda. Under nästa år ska den
nya strukturen för samverkan följas upp. Tid avsätts för detta under våren 2018.
Förslag på ärenden skickas till Rose-Marie eller Anneli.
8. Övrig fråga
- Hur koppla ihop delregionalt arbete med regional beredning till VVG?
(Ulrika Holmqvist, Fyrbodal). Rose-Marie N, koncernkontoret, och Anneli
Assmundson Bjerde, VästKom, får i uppdrag att återkomma med förslag
till struktur för ett sådant samarbete.
- Jörgen Samuelsson informerar om att Louise Odergard ersätter honom
from 2018. Stort TACK till Jörgen för samarbetet under 2017.
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