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Minnesanteckningar Politiskt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal
1. Dagordningen godkänns och anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes och en övrig fråga anmäldes, avvikelserutin.
2. Föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna.
3. Uppdatering om arbeten inom ramen för Vårdsamverkan
-

Lägesrapport gällande införandet av nya riktlinjen för Trygg in och utskrivning från
slutenvården.
25/9 2018 infördes det nya arbetssättet, primärvården har tagit över ”taktpinnen” för
utskrivningar. Bilden är att primärvården och kommunerna har ”krokat arm” och riggat på
hemmaplan. Det har inkommit några avvikelser till NU sjukvården och en del brister har
rapporterats in till Anette Forsberg som håller i den delregionala arbetsgruppen för in och
utskrivning. Den delregionala arbetsgruppen består av representanter från NU sjukvården, 15
närsjukvårdsgrupper under processledning av kansliet Vårdsamverkan, Anette Forsberg.
Det som har kommit fram att planeringsfasen inte fungerar optimalt, att informationen
saknas i planeringsverktyget, IT stödet SAMSA. Det är många människor som är involverade i
den här processen och vi befinner oss under träningsläger. Vårdsamverkan arbetar med
frågan genom att det finns den delregionala arbetsgruppen och den lilla strategiska gruppen
som består av chefer från NU sjukvården, kommun och primärvård för att lösa uppkomna
problem som inte kan lösas av den delregionala arbetsgruppen.
Det lyfts av ledamöter ex från andra Vårdsamverkansområde som arbetar med checklistan
och anser att det fungerar bra. Checklistan är framtagen för hela VG och utgår från riktlinjer
vad som ska finnas med och vad som ska vara klart innan nästa steg i processen påbörjas.
HSN nämnds presidium brukar träffa kommunpolitiker som har samma bild att VC och
kommunerna har krokat arm men saknar NU sjukvården. Informerar om att de lokala
närsjukvårdsgrupperna kan adjungera in NU sjukvården utifrån specifik frågeställning eller
annat behov men det har inte skett i stor utsträckning.
- Ny hemsida
Genomgång av vår nya hemsida www.vardsamverkan.se/fyrbodal
Ny gemensam hemsida för Vårdsamverkan lanserades strax innan sommaren 2018.
Här samlas all gemensam information och dokumentation gällande Vårdsamverkan.
-

Mobil närvård och save the date 22/11 Nätverksträff Västra Götaland

Avslutande nätverksträff för mobil närvård äger rum i Göteborg den 22/11.
Det har blivit bättre med snabb tillgång läkarkontakt för HSV ssk.
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Mobil närvård fokuserar på patienter som redan finns inskrivna i hemsjukvården i kommunen
med undantag att Mobila vårdteamet i Uddevalla även åker ut till ”gråzons” patienter dvs de
som inte är inskrivna i hemsjukvården.
Samverkande sjukvård i Fyrbodal är en satsning kring patienter som inte är kända av
kommunen sedan tidigare där kommunens sjuksköterska kan få till sig uppdrag via 1177, SoS
eller VC. Kommunerna får särskild ersättning av Norra HSN och det finns avtalat att ssk i
kommunen kan tacka nej till uppdrag.
- SIP, samordnad individuell plan
Information om SIP och att den kan göras i samband med utskrivning från sjukhuset men
även i öppenvården. Vi behöver bli bättre på att använda oss av SIP.
- MiniMaria
HSN Norra har avsatt medel för mottagning typ MiniMaria i flera år och det finns en stor
politisk vilja att få igång detta. Ledamöter anser att det är viktigt att börja med de kommuner
som har uttalat sig om att de vill vara med i den här satsningen. Det har varit trögt genom
åren att få igång den här typen av organiseringen och det finns en politisk otålighet att det
inte kommer igång.
4. Organisering politiska samrådet 2019?
På kommunsida har det förts diskussion att bemanna med representanter från nätverk från
socialnämnd och barn och utbildningsnämnd. Det behövs tydligare koppling från
barnnämnden till samrådet.
HSN Norra träffar kommunerna 2 ggr/år och en av punkterna är vårdsamverkansområde. De
har upptäckt att all information inte sipprar ner till kommunerna. Önskemålet är att planera
in samma dagar med ledningsgruppen eller delar av ledningsgruppen så det finns möjlighet
för överläggningar. Det informeras om att det kommer att dröja med representanter till
samrådet efter valet. Erfarenhet talar att det brukar ta tid på kommunsidan och först i början
på nästa år förväntas det vara klart.
5. Övriga frågor
HSN Norra lyfter in avvikelse och önskar förtydligande kring denna. Genomgång av
avvikelserutinen för Vårdsamverkan. Vi saknar ett gemensamt IT stöd för registrering av
avvikelser och det arbetas med frågan på länsnivå, med att ta fram en gemensam
avvikelserutin för samverkan och IT stöd för detta. Avvikelser i Vårdsamverkan Fyrbodal ska
skickas direkt till den berörda enhetens chef som ansvarar för att åtgärda avvikelse och
rapportera ett svar. För kommuner och privata vårdgivare innebär det att de skickar per post
till enheterna. Regionens verksamheter använder IT stödet MedControl. Varje verksamhet är
skyldig till att ha egen intern rutin kring avvikelsehantering för sammanställning och
uppföljning av avvikelser. Avvikelse som verksamheterna anser förekommer för ofta och inte
löses i de lokala närsjukvårdsgrupperna kan lyftas till den delregionala ledningsgruppen.
Önskvärt från politiskt håll att ha ett system för uppföljning från NSV grupper genom
årsrapport. Information om att NSV grupper har arbetat med handlingsplaner och
återrapportering kring resultat.
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6. Ärende nästa möte
Vid tangenterna
Amira Donlagic

Närvarande:
Carl Kullgren, ordförande
Fyrbodals kommunalförbund, Bengtsfors Kommun (L)
Elving Andersson
Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla kommun (c)
Tove af Geijerstam
Fyrbodals kommunalförbund, Vänersborgs kommun (L)
Leif Andersson
Fyrbodals kommunalförbund, Strömstads kommun (s)
Bedros Cicek
Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans kommun (kd)
Michael Melby
Styrelsen för Beställd primärvård (s)
Kenneth Borgmalm
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (s)
Ulrik Hammar, vice ordförande
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (L)
Johanna Ramneskär
från kl.11
Tandvårdsstyrelsen, Folktandvården Västra Götaland
Övriga:
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli:
Carina Hansson
Kommunalförbund Fyrbodal:
Annica Johansson
Vårdsamverkan Fyrbodals kansli:
Amira Donlagic
Förhindrade:
Marith Hesse
Styrelsen för NU-sjukvården (m)
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Carina Åström
Styrelsen för NU-sjukvården (s)
Dario Espiga
Primärvårdsstyrelsen (s)
Ann-Sofie Alm
Styrelsen för primärvården (m)
Christin Slättmyr
Styrelsen för Habilitering och hälsa (L)

VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL | Vänerparken 15 462 35 Vänersborg | www.vardsamverkanfyrbodal.se

