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1. Bakgrund
Den 5 maj 2020 har Delregionalt Politiskt Samråd sitt möte inom ramen för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Med tanke på rådande omständigheter kring Covid-19
så föreslår det politiska presidiet, bestående av Bengt Hilmersson och Staffan Setterberg att
en rapport skrivs över det möte som skulle ha blivit av. Om deltagarna i Delregionalt Politiskt
Samråd finner detta tillfredsställande ställs mötet in den 5 maj 2020. Om deltagarna i
Delregionalt Politiskt Samråd önskar ställa kompletterande frågor och/eller vill resonera kring
en specifik fråga genomförs mötet som planerat.
En kortfattad information ges här kring nuläget samt pågående aktiviteter i
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

2. Information ifrån Närvårdskontoret
- Corona/Covid-19 har påverkat oss på så vis att möten och workshopar ställts in. Viktigt är dock att
vi inte skjuter upp allt arbete/möten/uppdrag till hösten. Utskick har gjorts gällande att planeringar
ska genomföras via Skype och/eller telefon, för att undvika fysiska möten. Ett ”pressmeddelande”
har skrivits och bearbetats av kommunikationsavdelningarna, i syfte att påvisa vår goda samverkan.
För mer information, se bifogat dokument om samverkan. Möten genomförs en dag i veckan
(torsdagar kl 14.00-15.00) för att följa upp nuläget kring Covid-19. Charlotte B Falkenström, från
Närvårdskontoret är ordförande och sekreterare på mötena. Rapporteringar och
informationsöverföring görs till och från VVG (Vårdsamverkan i VG) två dagar i veckan kring Covid-19.
Det vi också kunnat erfara så här långt är att vi nu arbetar så som vi borde, nu ges vården på rätt
vårdnivå. Vi har i vår delregionen en gemensam inställning kring en strikt hållning gällande att delge
information om antalet provtagna, smittade och avlidna.
- Uppdrag till uppdragsgrupp psykisk hälsa har getts i form av att planera en webbutbildning kring
suicidprevention. Likaså ska en utbildning ordnas kring suicid, samsjuklighet och existentiella frågor.
Uppdragsgrupp psykisk hälsa har också i frågan om suicid krokat arm med uppdragsgrupp barn och
unga. Våra uppdragsgrupper arbetar på som vanligt, och begränsas inte av Covid-19. Ytterligare
medel (1 mnkr) har inkommit för arbetet med suicid.
- Uppdrag till uppdragsgrupp barn och unga har getts av Styrgrupp närvård och uppdraget involverar
bland annat att genomföra en workshop kring problematisk skolfrånvaro till hösten. Likaså ska stöd
ges till de lokala arbetsgrupperna barn och unga, liksom att olika typer av förbättringsarbeten ska
genomföras. I vissa specifika frågor sker en samverkan med polisen. Ekonomiska incitament (ca
200 000 kr) finns för dessa ändamål.
- Workshopen den 8 april 2020 gällande omställningen av vården har beslutats att ställas in, utifrån
Covid-19. Nytt datum för dagen kommer att föreslås till hösten 2020.
- LärUt och Trycksår kommer efter beslut av Styrgruppen att fortsatt finansieras 2020. Dock bör
Styrgruppen hösten 2020 ta ställning till vilka utbildningar som vi i samverkan ser som värdefulla att
prioritera och finansiera. Presidiet framhåller vikten av att vi fortsättningsvis satsar på LärUt och
Trycksår, i kommande årshjul för utbildningar. För mer information om LärUt se under punkt 4.
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- Nu är samtliga verksamheter med i avvikelsesystemet- MedControl, vilket innebär att samtliga
avvikelser görs via detta system. Vi i Södra Älvsborg är först ut med att registrera våra avvikelser, i
MedControl vilket också innebär att vi möter vissa ”barnsjukdomar”. De avvikelser som i dagsläget
skickas felaktigt till Närvårdskontoret skickas tillbaka till avsändaren. Dock finns ingen
avvikelsestatistik att tillhandahålla i dagsläget, men det arbetas regionalt kring detta. I och med att
avvikelserna sker direkt i systemet och att statistik ännu inte finns att erhålla ser närvårdskontoret
inte heller om en ökning eller minskning av avvikelserna gjorts. Positiva kommentarer har dock
inkommit från användare kring registrering av avvikelserna i MedControl.
- Mobil närvård, Anki Schutz informerar- Vi lär oss av andra delregioners arbete kring mobil närvård.
Anki Schutz önskar en liten grupp som arbetar fram gemensamma rutiner kring mobil närvård i vår
delregion. I juni diskuteras frågan på Styrgruppen. Anki Schutz tjänsteköps av regionen för att arbeta
som regional samordnare för mobil närvård. Uppdraget löper på tom december 2021.
- Politikerna har önskat att få exempel på när regionala vinster har genererats för insatser av
kommunerna. Det som har gestaltats redovisas i separat bilaga. Se bifogat material. Presidiet fann
underlaget tillfredsställande. Det är också tydligt i samband med Covid-19 att vår samverkan
fungerat bra och att vi kan känna en stolthet inför att vi hjälps åt och möter utmaningarna ihop.

3. Resultatredovisning målindikatorerna 2020
För att få en nulägesbild av hur vi i Närvårdssamverkan förhåller oss till våra målindikatorer, har ett
presentationsmaterial satts samman. Materialet åskådliggör hur väl måluppfyllelse existerar eller inte.
Något mål är uppfyllt, medan andra mål saknar resultat eller är bristfälligt uppfyllda. Se bifogat material för
att ta del av resultatredovisningen. Siffrorna kommer att kompletteras i slutet av april och ny
resultatsammanställning kommer att skickas ut till Delregionalt Politiskt Samråd.

4. LärUT- Bättre läkemedelshantering för äldre
LärUt handlar om bättre läkemedelshantering för äldre. Det är ett angeläget ämne där
tvärprofessionell samverkan är av största vikt. Denna samverkan har stor betydelse när man ska se
till att de äldre ska få en bra läkemedelsbehandling. Det kan exempelvis handla om alternativa
behandlingar istället för läkemedel. Det är också viktigt att behandlingarna tolereras och utvärderas.
Satsningen på LärUt går också hand i hand med det mål som vi gemensamt enats om i plan och
budget 2020 kring att andelen listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång
genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).
Läkemedelsrelaterade vårdskador orsakar stort lidande för patienten och bidrar också till stora
kostnader för samhället. Med fortlöpande utbildningsinsatser kan vi stimulera användningen av
symtomskattning och utveckla rutiner för läkemedelsgenomgångar. På så vis skapas det också goda
möjligheter att användningen av riskfyllda läkemedel för äldre minskar.
Redan 2006 startade utbildningskonceptet LärUt på initiativ av dåvarande Närvårdssamverkan ReKo.
Samverkanspartner var då också FoU Sjuhärad Välfärd (tidigare ÄldreVäst) och läkemedelskommittén
i Södra Älvsborg. I dagsläget har MASarna i Södra Älvsborg erhållit ett uppdrag där de ser över
innehållet i LärUt 2.0.

Information, Delregionalt Politiskt Samråd den 5 maj 2020
2020-04-06

Målen med LärUt är:
- att öka kompetensen om äldres läkemedelsanvändning
- att öka uppmärksamheten på läkemedelsrelaterade problem
- att förbättra utvärderingen av läkemedelsbehandlingar
Målgruppen för utbildningen är sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården, på vårdcentralerna
och/eller på sjukhuset. Utbildningen genomförs en gång per under fyra halvdagar och utbildningen
hålls av apotekare, arbetsterapeuter, distriktsläkare, tandläkare, distriktsjuksköterskor och
geriatriker.

5. Information om lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso-

och sjukvård
Under denna punkt går vi kontinuerligt igenom resultat kopplat till lagen. Resultaten sträcker sig tom
feb 2020, men så fort Närvårdskontoret erhållit resultaten för marsmånad, bifogas dessa till
Delregionalt Politiskt Samråd. Det som resultaten visar tom februari 2020 är att samtliga kommuner
klarar att ta hem patienterna inom beslutad tidsram, så väl inom somatiken som inom psykiatrin.
From 1 april gäller tre dagar även för psykiatrin. Samtliga kommuner har tidigare återgett att de
kommer att kunna hantera dessa tre dagar. Vidare behöver sjukhuset bli bättre på att skriva
meddelande om utskrivningsklar i SAMSA, liksom att vi inte, i enlighet med vårt mål i plan och
budget, får öka antalet återinskrivningar.
Utöver detta behöver vi också arbeta med att öka antalet Samordnade Individuella Planer (SIP). I och
med arbetet med Covid-19, hoppas Styrgrupp närvård på att frågan om SIP också löser sig i takt med
andra utmaningar som vi står inför. För mer information kring resultaten se bilaga.
Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan hanterar alla frågor som berör lagen om samverkan vid
utskrivning eller som berör äldre, de skapar även rutiner, utvärderar arbetet samt arbetar med
avvikelser i samverkan.

6. Lägesrapport kring projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser
Projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser löper på enligt plan och är nu befäst i Svenljunga och
Mark. En utökning av projektet önskas göras efter utvärderingen av de 27 st barn som
projektteam Mark hanterat. Önskan är att utvärderingen faller väl ut och enligt det redan nu
inkomna enkäterna förefaller det sig positivt. Ett förslag/önskan är att projektet ska spridas till
Tranemo och Ulricehamn. Borås Stad kände sig ej redo för uppdraget, varför frågan om spridning gått
vidare till andra kommuner. Karin Berg som är projektledare delar nu sitt projektledarskap med Nina
Brag från BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). Projektledarskapet förväntas tas över av någon i de
nya ”projektkommunerna” efter sommaren 2020.
Projektet med dess framgångar och effekter på att konkret minska den tid som barnet och dennes
familj fått vänta har även uppmärksammats regionalt och är därför en av de lärande piloterna i det
regionala barnuppdraget. Regionalt är förväntan också stor på redovisningen och sammanställningen
av utvärderingen.
En evidensbaserad föräldrastödsutbildning har tagits fram, och uppskattades av den lilla styrgruppen
för projektet.
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7. Lägesrapport kring projektet Mini-Maria
Projektet Mini-Maria, löper också på enligt plan och fokus nu är att etablera och renovera lokal,
förslaget är på Södra Torget i Borås. Likaså skrivs förslag på avtal, liksom att chefsfrågan, läkarfrågan
mm. diskuteras och förväntas lösas med Södra Torget. Då vi nu funnit bra och konkreta lösningar
påverkar de kostnadsbilden positivt, varför en ny kalkyl också utarbetas. Sara Fridell som är
projektledare, arbetar 20% tom juni månad 2020 för att sedan efter sommaren (om behov finns)
utöka sitt projektledarskap. Utöver ovanstående ser Sara även över hur vi på bästa sätt ska
marknadsföra vårt Mini-Maria.

8. Information ifrån Samrådsorganet (SRO)
Mötet ägde rum den 6 mars 2020. Bengt Hilmersson närvarade på mötet.
Ett nuläge gavs kring FVM. Det är viktigt att vi knyter ihop utvecklingen av Nära
Vård och FVM, för att få en god och likvärdig vård. VästKoms styrelse har ställt sig
bakom målbilden. Kommunerna i Västra Götaland är på väg att besluta kring de
optioner man tecknat.
SRO ställer sig bakom beslutet att förlänga Överenskommelsen mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård t o m 2021-12-31 och rekommenderar huvudmännen att ställa sig bakom
förslaget.
SRO ställer sig bakom inriktningsdokumentet Organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk hälsa, missbruk och beroende samt rekommenderar huvudmännen att besluta om
inriktningsdokumentet.
SRO ställer sig bakom inriktning och planering för framtagande av färdplan.
SRO kompletterar uppdraget med att se över samverkansstrukturen på länsnivå med
att inkludera en översyn av den delregionala samverkanstrukturen. Delrapport ska ges
till SRO den 14 augusti.
Färdplan, remissutgåvan tas upp på SRO den 14 augusti.
SRO ställer sig bakom förslaget till plan för revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet.

9. Nästa möte
Förhoppningen är att samtliga deltagare i Delregionalt Politiskt Samråd kopplat till
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är nöjda med denna rapport över nuläget och att samtliga
känner sig informerade och trygga i det läge som råder. Nästa Delregionalt Politiskt Samråd
är den 25 september och samtliga önskas en trevlig sommar.
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