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Minnesanteckningar 2017-10-27
Samrådsorganet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen, SRO

Närvarande VästKom

Närvarande VGR

Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal
Jonas Ransgård, Göteborgsregionen
Per-Olof Hermansson, förbundsdir.
Skaraborgs kommunalförbund
Thomas Jungbeck, VästKom
Anneli Assmundson Bjerde

Johnny Magnusson, Regionstyrelsen
Jonas Andersson, HSS
Johan Flarup, koncernledning VGR
Rose-Marie Nyborg, koncernkontoret VGR

Frånvarande: Katarina Jonsson, Skaraborg, Heléne Eliasson, Regionstyrelsen,
Jim Aleberg, HSS, Tony Johansson, HSS
Inbjudna:

Lena Kronvall,
Maria Grip, Linda Macke, Malin Camper

Tid:

Fredag den 27 oktober kl. 12:30-14:30

Plats:

Gullbergsvass konferens, Gullbergs Strandgata 8, lokal Perrongen.

Dagordning
1. Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa –
uppsökande och nödvändig tandvård
Föredragande: Lena Kronvall, koncernkontoret VGR.
I hälso- och sjukvårdsavtalet står att en gemensam överenskommelse
om ”Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård” ska upprättas
mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering
av nödvändig tandvård. Ett nära samarbete behövs mellan kommunens
hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och VGR:s utförare av tandvård
för att identifiera dessa personer så de kan erbjudas nödvändig tandvård
och en god munhälsa. En partssammansatt arbetsgrupp samt styrgrupp
med representanter från VGR och kommunerna har utarbetat ett förslag
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till överenskommelse. Förslaget har även varit på remiss hos samtliga
kommuner samt hälso- och sjukvårdsnämnderna och tandvårdsstyrelsen
VGR. Majoriteten av svaren har varit positiva och de synpunkter som
lämnats har handlat om förtydliganden. Arbetsgruppen och bearbetat
svaren och förtydligat texter i överenskommelsen.
Ställningstagande:
- SRO ställer sig bakom förslag till Överenskommelse om samverkan
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård 2018-2020
- SRO rekommenderar huvudmännen ställa sig bakom förslaget till
överenskommelse.
2. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och

Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning
från sluten vård
Föredragande: Maria Grip, processledare VGR, Linda Macke,
processledare VästKom
Processledarna ger en lägesrapport från arbetsprocessen med
överenskommelse och gemensam riktlinje. Sedan förra mötet har
processledarna tillsammans med strategiska beredningsgruppen arbetat
med att färdigställa överenskommelse och riktlinje samt informera och
föra dialog om den föreslagna ekonomiska modellen. Processledarna kan
konstatera att det i nuläget inte finns tillräcklig förankring och stöd för
förslaget till ekonomisk reglering. Det behövs ytterligare tid för
förankring och dialog kring ekonomisk modell.
Med den bakgrunden föreslås betalningsansvarsmodellen lyftas ut ur den
överenskommelse och riktlinje som lyfts för ställningstagande.
Nuvarande regler för betalningsansvar föreslås förlängas och gälla för
perioden 1 januari tom 24 september 2018. Ställningstagande om
betalningsmodell för perioden efter den 24 september föreslås beslutas
under våren 2018.
Under 2018 ska nuvarande IT-system anpassas och utvecklas för att
stödja den nya utskrivningsprocessen.
Processledarna informerar om några justeringar som har gjorts i texten
efter det att SRO tagit del av handlingarna.
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Justerad version av överenskommelse och riktlinje ska godkännas av
ordförande och vice ordförande för SRO innan handlingarna överlämnas
till huvudmännen.
Fråga ställs om det finns olika processer för olika patienter och hur detta
omhändertas i implementeringen. Vägledande patientfall från hälso- och
sjukvårdsavtalet lyfts fram som goda exempel. Processledarna svarar att
utskrivningsprocessen ska anpassas efter den enskilde individens behov
och kan därmed variera. Förslagsvis kan exempel på utskrivningsprocess
beskrivas utifrån patientfall med olika behov av insatser efter utskrivning.
Processledarna informerar om att arbetsgrupp implementering haft sitt
första möte. Arbetsgruppen är partssammansatt med representanter
utsedda från varje vårdsamverkansområde.
Ställningstagande
- SRO ställer sig bakom nedanstående punkter under förutsättning
att gjorda justeringar godkänns av ordförande och vice ordförande.
- SRO ställer sig bakom överenskommelse med tillhörande riktlinje
som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter
utskrivning har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen
gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-12-31.
- SRO ställer sig bakom att förlänga nuvarande reglering av
betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen fr.o.m. 1 januari 2018 t.o.m. 24 september
2018.
- SRO ger Koncernkontoret och VästKom i uppdrag att komplettera
överenskommelsen med förslag till reglering av betalansvaret
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
för tiden fr.o.m. 2018-09-25 t.o.m. 2020-12-31. Ställningstagande
skall ske i SRO under våren 2018.
- SRO rekommenderar huvudmännen att besluta i enlighet med
ovanstående förslag.
3. Lägesrapport om omställning inom hälso- och sjukvården

VGR
Information
Föredragande: Tobias Nilsson
Omställningen är ett stort förändringsarbete som pågår inom VGR.
Huvudsyftet är att skapa mervärde för de som regionen är till för och
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använda resurserna på bästa sätt. Omställningen omfattar fyra områden
varav flera har när koppling till kommunernas verksamhet. Arbetet med
framtidens vårdinformationsmiljö ska synkroniseras med de fyra
områdena.
-

Nära vård
Digitalisering
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
Koncentration

Nära vård
Vad är nära vård? För att förklara och för att få en gemensam bild av vad
som avses med nära vård har bilden nedan tagits fram. Nära vård handlar
om närhet ur ett flertal aspekter såsom geografisk närhet, tillgänglighet
på olika sätt och relationell närhet.

Exempel på vad som händer inom området nära vård:
- Specialistsjukhus/närsjukvårdscentrum
- Mobil hemsjukvårdsläkarfunktion
- Utveckling av annan mobil vård
- Stärka första linjens vård vid psykisk ohälsa
- Överenskommelse med kommunerna om samverkan vid utskrivning
från sluten vård
- Kompetensförsörjning i primärvården (t ex VGR ska successivt införa
obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block
med start 2018)
- Regional IT-plattform för sammanhållen journalföring
- Uppstart av närakut på Östra sjukhuset för bättre akut
omhändertagande
- Göteborgssjukvården
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Koncentration av vård
Förslag gällande koncentration av vård i syfte att ge bättre kvalitet och
tillgänglighet. Målsättningen är att förstärka det akuta
omhändertagandet på alla vårdnivåer. Traumavård och akutsjukhusens
uppdrag ska ses över. Viss vård kräver tillräckligt stora volymer för ökad
kvalitet och patientsäkerhet – koncentrera sällanvård/mindre volymer.
Exempelvis finns förslag om att minska antalet traumamottagande
sjukhus i syfte att öka kvaliteten.
Digitalisering
Säkerställa omställningen av vården med hjälp av digital teknik.
Kartläggning visar att det pågår mycket redan. Exempel på detta är
digitala vårdmöten, internetbaserat stöd och behandling finns för KBT
och stöd för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
testas. En modell för självtestning via app prövas för personer med
tarmsjukdom.
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
En regional modell för lärande system ska tas fram baserad på
kommande nationell modell för kunskapsstyrning. Pilot ska starta inom
område KOL. Aktiviteter för att stärka kvalitetsarbetet och utvecklat
stöd till kunskapsorganisationen är andra exempel på vad som händer
inom området.
Hur ska vi samverka?
Diskussion om att kommunerna ofta kommer in väldigt sent i processen
när VGR startar uppe ett arbete och så även i arbetet med omställningen
och den nära vården.
Omställningen föreslås vara en stående punkt på SRO:s agenda
tillsvidare.

4. Handlingsplan psykisk Hälsa
Föredragande: Malin Camper
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som
stimulansmedel för utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika
områden. Krav och innehåll specificeras i årliga överenskommelser
mellan Socialdepartementet och SKL. En särskild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och
samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner.
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Handlingsplanen är gemensam för VGR, de 49 kommunerna och
NSPHiG1. Den föreslås gälla under 2018-2020 och innehåller
målformuleringar kring bl.a. nollvision för suicid i Västra Götaland; att
äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd; att personer
i behov av samordnade insatser ska ha en SIP (samordnad individuell
plan); att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med
godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol
och narkotika bland unga.
Styrgruppen fattade den 2 oktober beslut om handlingsplanens den 2
oktober. Den 5 oktober ställde sig VVG bakom handlingsplanen.
Ställningstagande
- SRO ställer sig bakom handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.
- SRO rekommenderar huvudmännen att ställa sig bakom
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020.

5. Mötestider 2018, 5 min.
Informationspunkt
Torsdag 22 februari
Fredag 4 maj
Fredag 28 september
Fredag 9 november

6. Övriga frågor
-

Inga övriga frågor

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordf.

1

NSPHiG=Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg

Johan Flarup
Avdelningschef

