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1) Mötets öppnande
a. Övriga frågor (Anna Nergårdh 11 juni)
2) Godkännande av dagens agenda
Agendan godkänns.
3) Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkänns.
4) VVG 2019/2020 – prioriterade frågor och arbetsformer
Thomas Jungbeck, VästKom
I prioriterade områden för 2018 pågår utveckling och aktiviteter i olika omfattning.
VVG:s prioriterade strategiska frågor för 2019/2020 föreslås i högre grad knyta an till
dels det nationella arbetet med utveckling av god och nära vård dels till arbetet
inom VGR med omställning av hälso -och sjukvården. Det gäller framförallt
utvecklingen av den Nära vården. VVG följer och följer upp och beskriver aktuella
utvecklingsbehov utifrån ett vårdsamverkansperspektiv.
VVG ska främja en god och säker vård och medverka till stratgier och planer som
utvecklar den nära vården och där gemensamma områden identifieras och
prioriteras utifrån gemensamma utvecklingsbehov.

SIMBA önskar framgent ett tydliggörande om respektive ärende är en partsfråga
eller en samverkansfråga.
VVG:s prioriterade frågor för 2019/2020:
Områden inom den Nära vården där gemensamma utvecklingsbehov identifierats.
Dessa kan eventuellt behöva konkretiseras i gemensamma uppdrag/planer.
 Samverkan vid in- och utskrivning.
Implementering av överenskommelse och gemensam riktlinje för ”samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.
 Kunskapsutveckling
Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan. Syftet är att patienter/brukare som har
insatser från båda huvudmännen ska erbjudas en sammanhållen hälso- och sjukvård
och socialtjänst som utgår från bästa tillgängliga kunskap.
 Mobil närvård
Utvecklingen den nära vården innebär att hälso- och sjukvård i högre grad möter
patienten/brukaren i hemmet via olika mobila vårdformer.
 Avvikelser
IT-baserad lösning för avvikelsehantering i samverkan är under framtagande.
 Digitalisering
Utveckling av gemensamma digitala lösningar för en säker, effektiv och
sammanhållen vård.
Önskemål finns om att knyta de delregionala handlingsplanerna för nära vård
närmare till de prioriterade frågorna.
•

•
•
•
•

Arbetsformer för beredning till VVG
Nomineringar av ärenden skickas från representanterna i VVG till
beredningsansvariga. Alternativt från kanslierna med kopia till representanterna
i VVG.
Det ska framgå vilken typ av ärende det är. Om det är information /diskussion
/ställningstagande.
Det ska framgå vem som är föredragande samt om det ska det bifogas några
bilagor
Det ska framgå vilket som är det regionala intresset samt hur beredningen har
skett inom delregional vårdsamverkan
Frågor som lyfts direkt på ett VVG-möte får beredas och tas upp vid
nästkommande möte

Ställningstagande
VVG ställer sig bakom förslaget till prioriterade frågor 2019/2020 samt förslag till
arbetsfomer i samband med VVG:s beredning.
5) Samverkan vid in- och utskrivning
Anneli Bjerde och Jeanette Andersson, VästKom, Tobias Nilsson och Jan Carlström,
VGR
a. Uppdragsbeskrivning Nytt ledningsråd för samordnad hälsa, vård och omsorg

VVG är positiva till uppdragsbeskrivningen och inträttandet av ett ledningsråd som
tar över ansvaret för fortsatta implementeringen av överenskommelsen för
”samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård” samt tar över de uppgifter som
idag ligger på styrgrupp SVPL.
SIMBA önskar tillföra till protokollet att man inte ställer sig bakom att vid detta möte
anta förslaget till inrättande av ledningsrådet. Orsaken är att den korta tiden för
inhämtande av synpunkter inte medgivit att SIMBA kunnat hantera frågan i sin
ledningsgrupp.
b. Lägesrapport
En kort lägesapport lämnas över aktuella data om utskrivningsprocessen.
Utvecklingen ser bra ut och antalet utskrivningsklara dagar minskar. Dock finns
fortfarande kvarstående problem med att nödvändig information följer med
patienten vid utskrivning.
Utmaningar
– Patienter skrivs ut från slutenvården utan att ett utskrivningsmeddelande
dessförinnnan skickats. Under april skedde detta för t.ex. SU i 16% av
utskrivningarna.
– Det görs väldigt få SIPar. Andel slutenvårdsärenden där det markerats i
SAMSA att en SIP ska göras var under april månad 5 % i regionen.
– Antal bokade planeringsmöten på distans har sedan oktober ökat och ligger
nu på 73% men behöver öka ytterligare. Diskussion om hur
planeringsmötena och SIP-möten hänger ihop. Ingår inte planeringsmötena i
SIPen? Processledarna tar med sig frågan och återkommer till VVG under
hösten. Detta är ett område och en process som man behöver arbeta vidare
med.
Till hösten
– Påbörja utvärdering av överenskommelse och riktlinje
– Mer fokus inom psykiatri, missbruk och beroende
– Samordnad individuell plan SIP och ”digitalt först”
– Dela uppföljning psykiatri samt somatik
– Utdataportal – slutstadiet för testkörning
c. Förslag till hantering av statliga medel för samverkan vid utskrivning från
sjukhus, 2019
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beviljats 12 miljoner kronor från
regeringen som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet kopplat till samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under 2019. 9 miljoner kronor
fördelas till regioner och kommuner gemensamt i länen. Västra Götaland tilldelas
600 000 kronor. Förslaget är att medlen används för finansiering av resursstöd i
form av processledare 25 % för VGR och 25 % för VästKom. Den 1 april 2020 är
förutsättningarna samma för psykiatrin som för somatiken med medelvärdesberäkning 3,0. Oavsett var den enskilde får vård och stöd är det samma in- och
utskrivningsprocess som gäller. Arbetet med att fortsätta införande av de nya

arbetsprocesserna kommer att ske i samverkan med Regional arbetsgrupp SAMSA
och Vårdsamverkan.
Ställningstagande
5a. VVG noterar informationen
5b. VVG noterar informationen
5c. VVG ställer sig bakom förslaget till hantering av statliga medel för samverkan vid
in- och utskrivning.
6) Uppdrag - utredning av organisation för palliativa patienter som vårdas i hemmet,
information
Jan Carlström, VGR.
Utredningsuppdrag har initierats efter skrivelse från Mölndals Stad med krav om att
teckna avtal med VGR inklusive reglera kostnader om samarbete med ASiH-team ska
fortgå. En gemensam utredning av organisation för palliativa patienter som vårdas i
hemmet inleds snarast. Uppdraget ska resultera i ett förslag till politisk
överenskommelse som gemensam bas för vård av palliativa patienter i hemmet. Ann
Söderström och Thomas Jungbeck fastställer den slutliga versionen.
Ställningstagande
VVG noterade informationen och lämnade synpunkter på uppdraghandlingen.
7) Skrivelser om patientsäkerhetsrisker för barn vid korttidsvistelse enl. LSS
Thomas Jungbeck, VästKom
Diskussion om hur beredningsprocessen ska se ut när en delregion vill lyfta in frågor
till VVG. Samtliga delregioner har möjlighet att lyfta in frågor till den gemensamma
beredningen, vilket är den väg som ska användas vid nominering av frågor.
Utifrån de allvarliga medicinska patientrisker som lyfts fram i skrivelsen från SIMBA
har hälso- och sjukvårdsdirektören kopplat in koncernstabens patientsäkerhetsenhet i ärendet för uppföljning av patientsäkerhetsrisker och rutiner för att
dokumentera avvikelser.
Ställningstagande
VVG noterade informationen.
8) Regional utvecklingsplan hälso- och sjukvård för barn och unga – lägesrapport
Peter Almggren, VGR
Peter ger en presentation av årsrapporten för 2018, Regional utvecklingsplan –
Hälso- och sjukvård för barn och unga i Västra Götalandsregionen. Arbetet startade i
oktober 2017 med uppdraget från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta fram en
utvecklingsplan för hela hälso- och sjukvården för barn och unga. Bakgrunden är
fleråriga signaler om problem på flera nivåer och från olika verksamheter.
En kommunal referensgrupp har kopplats till arbetet för att föra in kommunala
perspektiv och sakkunskap. Det råder stor samstämmighet med årsrapportens
konklusioner och huvudmännen ser i stort samma problemområden. Det är önskvärt

med ett fortsatt samarbete under 2019/2020. Den kommunala referensgruppen
behöver ett förnyat uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören VGR och VästKoms
direktör.
Ställningstagande
VVG noterade informationen.
9) Förslag till reviderad arbetsordning - styrgrupp psykisk hälsa
Anneli Assmundson Bjerde.
Kopplat till den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa finns en
styrgrupp sammansatt från de sex olika vårdsamverkansområdena.
Västkom och VGR arbetar under 2019 med framtagande av en organisation kring
kunskapsstyrning i samverkan. Inom ramen för det arbetet har det identifierats ett
behov av omhändertagande av frågor kopplat till kunskapstyrningen inom område
psykisk hälsa. Bedömningen är att styrgrupp psykisk hälsa vore den mest naturliga
avstämningsytan för dessa frågor. Förslaget är därmed att styrgrupp psykisk hälsa
omhändertar dessa frågor tills dess att den gemensamma
kunskapsstyrningsorganisation är på plats. Dock som längst tills handlingsplanens
utgång 2020.
VVG anser att det är ett bra att utöka ansvarsområdet för styrgrupp psykisk hälsa i
enlighet med förslaget.
Ställningstagande
VVG ställde sig bakom förslaget
10) Förslag – ta fram länsgemensam rutin för medföljare
Lena Arvidsson, SAMLA.
Ärendet gäller framtagande av en länsgemensam rutin för ansvar och befogenheter
för medföljande personal till sjukhus. Idag finns det fyra olika överenskommelser/
rutiner i Västra Götaland. Ärendet har lyfts till VVG från SAMLA, på uppdrag från
samtliga delregionala vårdsamverkansområden. Delregional vårdsamverkan föreslås
få i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam regional rutin.
En uppdragshandling tas fram och fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören VGR
och VästKoms direktör.
Ställningstagande
VVG noterade informationen och ställde sig bakom förslaget
11) Gemensam avvikelsehantering – lägesrapport (15 min)
Processledare Amira Donlagic
I april 2019 startade en pilot med att testa framtagen IT -baserad lösning
(MedControl). I piloten deltar: Trollhättans stad, Bollebygds kommun, Tranehälsan
(VC privat utförare), Medpro (VC privata utförare), NU sjukvården (sjukhus), SÄS

(sjukhus) Tidsplanen för piloten var maj ut men pga för få avvikelser i IT stödet så
kommer piloten förlängas sommaren ut och det finns planer för att ansluta fler
aktörer att testa IT stödet. Det finns fler kommuner på gång som vill ingå i piloten.
Amira får frågan om vad en avvikelse i samverkan är och hur vi definierar en sådan?
Hon svarar att vi får analysera våra avvikelser kopplat till våra regionala
överenskommelser och riktlinjer. Parallellt med att vi har en pilot på gång där vi
testar ett digitalt system (Medcontrol) arbetar vi med att ta fram gemensamma
rutiner och processer. Bara genom att få ett digitalt system underlättas kontakten
mellan den som rapporterar in avvikelserna och den verksamhet som avvikelsen
gäller. Piloten kommer att få utvisa om och vilka eventuella anpassningar som
kommer att behöva göras i systemet. Planen är att avvikelsehanteringen framöver
ska kunna ingå i FVM.
Ställningstagande
VVG noterar informationen.
12) Kunskapsstyrning i samverkan – lägesrapport (15 min)
Processledare Charlotta Wilhelmsson och Rose-Marie Nyborg svarar på frågor.
Syftet med uppdraget är att föreslå former och struktur för samverkan så bästa
möjliga kunskap är tillgänglig och används i varje möte med gemensamma
patienter/brukare. Invånarna i Västra Götaland har rätt till god och jämlik vård
oavsett var i länet de bor och oavsett vilken huvudman som ansvarar för insatserna.
Det finns nu ett förslag om att inrätta ett gemensamt kunskapsråd där
representanter för VGR respektive kommunerna möts som jämbördiga
samarbetsparter med en övergripande och koordinerande roll för gemensamt
kunskapsarbete. Marie-Louise Gefvert lyfter att det är viktigt att organisationen
under kunskapsrådet formeras nogsamt så vi inte bygger upp parallella
organisationer med onödig administration.
Ställningstagande
VVG noterar informationen.
13) Förslag till inriktningsdokument – Organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk hälsa, missbruk och beroende – remissversion
Processledare Eva Hallberg, VGR
Uppdraget för framtagandet av ett inriktningsdokument utgår från två
fokusområden i handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020.
Fokusområden och mål för barn och unga
• Mål 2.2 Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland
unga
Fokusområden och mål för vuxna
• Mål 4.2 Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik
ska få integrerade insatser
Syftet med inriktningsdokumentet är att det ska utgöra gemensam grund för
samverkan, omfatta alla åldrar samt underlätta det praktiska arbetet. Integrerat

arbete behöver organiseras för att hållbarhet ska kunna säkras och
inriktningsdokumentet ska belysa den struktur och det innehåll som behöver
beaktas. Inriktningsdokumentet lyfter upp följande områden.
1.
2.
3.
4.

Avtal/överenskommelse
Organisation
Verksamhetens innehåll
Uppföljning och utvärdering

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges
på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam
samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.
Fråga från VVG om vilken status dokumentet kommer att ha?
Eva Hallberg svarar att detta kommer att vara ett inriktningsdokument som
innehåller rekommendationer och tanken är att det ska vara till hjälp i
uppbyggnaden av samverkan.
VVG lyfter frågan om detta inriktningsdokument kan omfatta andra områden utöver
området psykisk hälsa? Är det möjligt att bredda för att omfatta fler grupper?
Just detta arbete har sin grund i aktiviteter och fokusområden i handlingsplan
psykisk hälsa. Arbetsgruppen har uppmärksammat och diskuterat att det kan finnas
behov av liknande inriktningsdokument för fler områden under arbetets gång och
detta dokument kan utgöra en grund för fortsatt arbete kring integrerarde
verksamheter.
Ställningstagande
VVG ställer sig bakom förslaget till remiss
14) Anmälningsärenden
Ingen föredragning.
a) Uppdragshandling Samverkan för barn och ungas bästa
b) Uppdragshandling - Samverkan om hälso- och sjukvårdsinsatser till barn vid
korttidsvistelse
c) Rapport – Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018,
Socialstyrelsen.
15) Övriga frågor
a) Påminnelse – vilka kan delta på lunch med Anna Nergårdh 11/6
16) Mötestider 2019
29/8 9.00-12.00 flyttas till den 26/8 kl 15-17 via skype
28/11 13.30-16.30
Thomas Jungbeck
Ordförande

Leena Ekberg ersättare för
Ann Söderström
Vice ordförande

