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1) Mötets öppnande
a) Övriga frågor – inga övriga frågor
2) Dagens agenda godkännes
3) Föregående minnesanteckningar

Ställningstagande: Minnesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.
4) Samverkan vid in- och utskrivning – lägesrapport
Jeanette Andersson, VästKom och Tobias Nilsson, VGR
a) Förslag för framtagande av ny organisation
Styrgrupp SVPL har fått uppdrag av Ann Söderström, VGR, och Thomas Jungbeck,
VästKom att ta fram förslag till ny organisation utifrån de arbetsuppgifter som idag ligger
på styrgruppen. Styrgrupp SVPL har identifierat områden som behöver tas om hand och
föreslår att ett nytt Ledningsråd för sammanhållen vård och omsorg inrättas.

Förslaget är att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram uppdragshandling för det nya
ledningsrådet och förbereder starten, för ställningstagande på VVG 7 mars 2019.
Gruppen består av 2 st från VGR (Tobias Nilsson och Jan Carlström) och 2 st från
Västkom (Anneli Bjerde och Jeanette Andersson). Arbetet sker i samverkan och dialog
med berörda parter såsom exempelvis SASMA-förvaltning, GITS och delregional
vårdsamverkan.
Flera i VVG lyfter att det är angeläget att delregional vårdsamverkan finns med i
framtagandet av nytt förslag till organisation. Kopplingen till det delregionala måste vara
tydlig. Bra kontaktyta för avstämning är regional vårdsamverkansgrupp. Ledningsråd för
hjälpmedel är ett gott exempel att hämta struktur etc från.
b) Tillämpning av överenskommelsen kring Samverkan vid in -och utskrivning
Information att ett dokument för tillämpning kring den ekonomiska betalningsmodellen
har tagits fram. Det handlar om detaljstyrningen kring modellen och beställning till
leverantören.
c) Uppföljning av överenskommelsen
Underlag till uppföljningen har tagits fram, med perspektiv att följa samt mätbara
indikatorer att följa upp. Dessa har identifierats tillsammans med regional
vårdsamverkansgrupp, SAMSA arbetsgrupp samt även SKL. Rapport kommer tas fram
varje månad efter dessa indikatorer. Nästa steg är att ta fram gemensamma måltal.
Den nya processen kräver mycket samverkan och det tar tid att ställa om till nytt
arbetssätt. Första uppföljningen som gjorts manuellt visar på få kallelser till SIP. Ledtiden
från utskrivningsklar till utskrivning är kort, ingen kommun kommer över 3,0 dagar i
medelvärde. Indikationer att patienterna inte alltid upplever trygghet i processen, som
går för fort ibland – detta ska följas upp. Följeforskningen har även startat. En SIPkoordinator håller på att rekryteras.
SAMSA IT-tjänst uppdateras: I december kommer en uppdatering av funktionalitet i ITtjänsten. Planen att nå NPÖ via SAMSA IT-tjänst.
Diskussion: Det behövs mer instruktion kring hur kallelse till SIP görs i systemet ffa när
det ska göras på sjukhuset. Önskemål att förenkla SIP-processen.
d) Lägesbild kring in-och utskrivning under julhelgerna
Uppföljning kommer göras efter helgerna, kring hur det fungerat. De privata
vårdcentralerna upplever att det funnits en otydlighet kring vad som gäller under
helgerna och efterfrågar ökad tydlighet från VGR. Ann Söderström är tydlig med att
lagen och vår överenskommelse i Västra Götaland gäller. Ann Söderström tar med sig
frågan.
Ställningstagande:
VVG ställer sig bakom förslaget till framtagande av ny organisation. Angeläget att
delregionerna genom den regionala vårdsamverkansgruppen är med i processen.
Lägesrapporterna noteras.

5) Samverkan om hälso- och sjukvårdsinsatser till barn vid korttidsvistelse
Jeanette Andersson, VästKom
Förslag till hantering i väntan på Socialstyrelsens översyn.
Frågan gäller barn och unga som har insatser enligt LSS och framförallt egenvård, där
föräldrar enligt lag inte får lämna över egenvårdsansvar till personal vid korttidsvistelse.
Socialstyrelsen har kontaktats och de håller på att göra översyn av egenvårdsbegreppet.
Förslag att invänta översynen för att därefter se över/revidera egenvårdsrutinen och vid
behov ta fram en vägledning riktad mot barn och unga som har korttidsvistelse och i
skolan.
Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslaget till hantering.
6) Mobil närvård – Återkoppling delregional vårdsamverkan
Återkoppling från delregional vårdsamverkan enligt tidigare ställningstagande samt
diskussion.
Synpunkter framförallt från de delregioner som inte hade hunnit ta fram det till förra
mötet.
SIMBA: Ser att det vore bra med regional projektledning även fortsättningsvis.
Skaraborg: Har bra bemanning inför 2019. Uppföljning och stödstruktur saknas, behövs
även framöver, inte minst för lärande gemensamt.
Södra Älvsborg: Systemet måste bli tydligare hos oss. Regional projektledare är
värdefullt.
Fyrbodal: Mobila team som utgår från NU-sjukvården är under uppbyggnad.
Projektledare för detta finns delregionalt. Ser olika ut i olika kommuner.
SAMLA har inkommit med synpunkter skriftligt, ser också behov av regional stödprocess.
Deras utvecklingsgrupp Äldre följer processen hos dem.
Ställningstagande: Mobil närvård återkommer som stående punkt på VVG under 2019.
VVG noterar lägesrapporterna.
7) Återrapportering remissomgång Västbus
Ulrika Söderlund, VGR och Jessica Ek, VästKom
Ingen föredragning gjordes. Rapporten och förslag till ny överenskommelse kommer
skickas ut till VVG och tas upp på nästa möte den 7 mars.
Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslag till hantering.
8) Återkoppling liggande transporter
Thomas Jungbeck
Riktlinjer gått ut från VGR angående liggande transporter mellan kommunala adresser.
Förslag till överenskommelse på länsnivå kommer i början av året.
Ställningstagande: VVG noterar lägesrapporten.

9) Förslag till uppföljning HoS-avtalet
Tobias Nilsson, VGR, Rose-Marie Nyborg, VGR, Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
I Hälso- och sjukvårdsavtalet anges att en årlig uppföljning ska göras. Frågor kommer
skickas ut till delregionala vårdsamverkansgrupperna för att fånga in deras uppfattning
hur det har fungerat hittills. Fokus kommer vara på de nya delarna i avtalet, patientfall –
spegla gemensam värdegrund, ökat fokus på gemensam planering, underavtal
(läkarmedverkan och psykiatri), avtalsvård, avvikelser och tvister och gemensamma
utvecklingsområden. Själva avtalet ska också ses över så att länkar och dokument som
det hänvisas till stämmer.
Diskussion: Hade varit intressant att veta hur levande HoS-avtalet är i verksamheterna.
Hur känt är det?
Ställningstagande: VVG ställer sig bakom förslaget till uppföljning.
10) Övriga frågor – inga anmälda
11) Anmälningsärenden:
a) FVM Områdesindelning implementation
Thomas Jungbeck, VästKom
Information om förslag till områdesindelning för FVM. Delregional
vårdsamverkan lämnar sina synpunkter till implementationsansvarig enligt
underlag.
Fråga om det är möjligt för en kommun att komma med på en option i
efterhand. Ann Söderström och Thomas Jungbeck svarar att de kommuner som
vill komma med nu eller senare, eller på annan option, måste göra en egen
upphandling.
12) Mötestider 2019
7/3 13.30-16.30
29/5 9.00-12.00
29/8 9.00-12.00
28/11 13.30-16.30
Vid behov kan extra möten via skype sättas in.
Mötestiderna fastställdes.
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