Anteckningar från möte i
Politiska samrådsorganet för Vårdsamverkan Fyrbodal
2020-01-23 kl. 13.00 – 15.45

Vänerparken 15 A, Vänersborg, Vårdsamverkans kansli. Lokal: Ugglan
Närvarande:
Peter Heie
Ann-Charlott Gustavsson
Angelica Lundgren Bilinski
Morgan E Andersson
Lena Hult
Mikael Sternemar

NU-sjukvården (ordförande)
Uddevalla kommun
Tandvårdsstyrelsen
Fyrbodals kommunalförbund
Trollhättans stad
Sotenäs

Annica Johansson
Karin Davidsson
Dina, Georg, Erika

Fyrbodals kommunalförbund
HSN N
Vårdsamverkan Fyrbodal

Minnesanteckningar:
1. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.
2. Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter framkom.
3. Presentationsrunda
Åtta personer hade avbokat deltagande.
Angelica Lundgren Bilinski var ersättare från Tandvårdsstyrelsen.
Karin Davidsson är tjänsteperson inom HSN N, ny ordinarie är Maria Engstrand.
4. Uppdatering av arbetsordning och inriktningsdokument för samrådet
Av diskussionen under mötet framgick att det är viktigt att gruppens uppgift är tydlig och
känd. Det politiska samrådens roll och funktion ser olika ut mellan olika
Vårdsamverkansområden. Att det ska finnas ett politiskt samråd är bestämt av regionen som
ett forum för avrapportering, men behovet har förändrats jämfört med när Vårdsamverkan
bildades. Samrådet konstaterade att det är viktigt med ett forum där det finns möjlighet att
ta del av information. En fråga som ställdes var: vad ska det delregionalet råden syssla med
och vilka dokument styr? Vilka befintliga samverkansstrukturer finns redan?
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En jämförelse gjordes med Region Halland där man gjort ett omtag avseende ansvar och
grupperingar som innebar att man skapat strategisk, taktisk och operativ grupp. Hur en
sådan struktur kan utformas med utgångspunkt från förtroendevalda i Vårdsamverkans
samrådsorgan är något man kan fortsätta diskutera.
Diskussionen utmynnade i ett förslag där man ber kansliet att ställa samman ett underlag och
ta med till nästa möte. Samrådet vill också att ordförande för ledningsgruppen, Björn Järbur,
bjuds in för att medverka i dialogen och spegla gruppens funktion.
5. Rapport från samverkansdag med ordförande och vice ordförande i
Närsjukvårdsgrupperna och möte i Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal
2019-12-02
Dina sammanfattade intryck och de prioriteringar som gjordes under dagen för
ordförande och vice ordförande den 2 december i Vänersborg. Prioriteringarna rörde
ledning, styrning, struktur och tydlighet i uppdrag samt delaktighet från kansliet i det
lokala arbetet:
Vad ska Vårdsamverkan fokusera på 2020?
1.
2.
3.
4.
5.

Struktur, systematik, uppdrag och mål
Tydliggöra uppdrag och mål
Barn, unga, utbildningsfrågor
Psykisk ohälsa, missbruk
Stöd till NSV-grupperna från kansliet
Frågor om barn och unga framstår som ett prioriterat område inom Vårdsamverkan och
man ser fram emot vad den nya överenskommelse som ska ersätta Västbus riktlinje
kommer att innebära. Kansliet för Vårdsamverkan väntar på inbjudan till
Utbildningschefsnätverket hos Fyrbodals kommunalförbund för att klargöra samverkan
kring målgruppen barn och unga utifrån elevhälsa.
Diskussion också om gränsdragningsfrågor kring mobil hemsjukvård.
6. Uppdatering om pågående arbeten inom Vårdsamverkan Fyrbodal
-

Lägesrapport gällande införandet av nya riktlinjen för Trygg in- och utskrivning
från slutenvården
Dina föredrog punkten och berättade om det arbete som tidigare gjorts vad gäller
arbetsgrupp ”samverkanslagen – somatik”. Dina övertog gruppen efter Amira och hade två
möten före avslut, men där det kan konstateras att olika frågeställningar fortsätter att
komma in och som belyser att brister i samverkan.
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Dina berättade också om den arbetsgrupp som är igång med uppdrag att arbeta med
”samverkanslagen – psykiatri”. Uppdraget handlar om att lösa problematiken med in- och
utskrivning från sjukhus. Kontinuiteten har störts av flera byten av deltagare. Uppdraget
fortsätter t o m juni i år.
- Färgkoder
Dina visade ett bildspel och rapporterade från den arbetsgrupp som har hand om färgkoder
som ett stöd för att prioritera behovet av insatser efter utskrivning. En pilotomgång har
genomförts där erfarenheten visade att den vårdavdelning som har en egen SAMSA-ansvarig
klarade uppgiften bäst. En andra pilotomgång är planerad och genomförandet kommer att
beslutas av Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal.
- Avvikelsehantering
Erika berättade om arbetet i den regionala arbetsgrupp som tagit fram ett förslag till en
gemensam process för avvikelser i samverkan. En testpilot har genomförts i systemet
MedControl. Fyra kommuner medverkade, avslutades i augusti, alla nöjda. Vissa delregioner
fortsätter från februari, två olika varianter testas. Det viktigaste är att avvikelsen ligger i
MedControl. Arbetsgruppen ska träffa MAS:ar och presentera dokument, utbildning i
februari där även privata VC medverkar. Arbeta med händelseanalyser parallellt (Nitha) även
i kunskapsstödet vad gäller kommuner (slutrapporter). Eventuell licensavgift för kommuner.
- Rapport från arbetsgrupp andningsventilator i hemmet/trakeostomi
Erika rapporterade från arbetsgruppen ”trakeostomi”, som Anette tidigare hållit i gällande
patienter som vårdas i hemmet. Uppdraget har gällt att ta fram en rutin för processen – som
nu är klar – och som innehåller sju olika bilagor som bl. a speglar ansvar, beskrivningar,
kontaktlista. Ett nytt uppdrag är att ta fram ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial. Arbetet
har gått bra och nominerades till kvalitetsutvecklingsarbetet inom NU-sjukvården.
- Samordnad Individuell Plan (SIP) samt Handlingsplan psykisk hälsa
Georg visade ett bildspel med information om pågående utvecklingsarbeten inom ramen för
handlingsplan psykisk hälsa och om det pågående arbetet med revidering av riktlinje, mallar
mm som rör SIP.
- Information om resultat från arbetsgrupp Mini-Maria Fyrbodal (2019-06)
Punkten hanns inte med och utgick vid detta möte.
7. Övriga frågor
Kortfattad information om att processen gällande rekrytering av ny chef för Vårdsamverkan
Fyrbodal nu närmar sig slutet.
8. Nästa möte
Tidigare beslutat datum 23 april stryks, då det sammanfaller med andra möten.
Kansliet fick i uppdrag att återkomma med förslag på datum under maj månad.
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Ordföranden uttalade avslutningsvis sitt stöd för att kansliet under rådande omständigheter
gör ett bra jobb och levererar.
9. Ärenden till nästkommande möte
Fortsatt dialog kring gruppens legitima grund och att hitta rollen.

Dina Jonsson
Tf. enhetschef, Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer
Utvecklingsledare, Vårdsamverkan Fyrbodal
Sändlista:
Kommuner:
Lena Hult (S), Trollhättan Lena.Hult@politiker.trollhattan.se (ordf. i omsorgsnämnden)
Morgan E Andersson (C), Mellerud morgan.e.andersson@mellerud.se
Catharina Bråkenhielm (S), catharina.brakenhielm@orust.se
Michael Sternermar (L), Sotenäs mikael.sternemar@sotenas.se
Henrik Harlitz (M), Vänersborg henrik.harlitz@vanersborg.se
Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se (ordf. i socialnämnden)
Lilla Edet, inväntar besked?
Västra Götalandsregionen:
Styrelsen för NU-sjukvården
Peter Heie, peter@heie.se
Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Michael Melby (s) michael.melby@vgregion.se
Styrelsen för Närhälsan
monika.beiring@vgregion.se (Ordf.)
jim.aleberg@vgregion.se (Vice ordf.)
Styrelsen för tandvård
Hans-Robert Hansson
hans-robert.hansson@stromstad.se
hrh@telia.com
Styrelsen för habilitering och hälsa
Sebastian Aronsson iseb@me.com
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Linda Jansson (M) lindajansson.moderat@gmail.com
Annica Erlandsson (S) annica.erlandsson@sotenas.se
Övriga:
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli: Carina Hansson
Fyrbodals Kommunalförbund: Annica Johansson
Vårdsamverkan Fyrbodal: Dina Jonsson
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