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1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då undertecknad är nytillträdd i sin roll och inte tidigare har
träffat alla.

2.

Samverkansstrukturer, representation och kommunikationsvägar
Undertecknad har tagit fram ett förslag till samverkanstruktur. Målsättningen
med förslaget är en transparent, förutsägbar struktur med tydliga
kommunikationsvägar som är beslutskraftig och hushåller med resurserna.
Gruppdialog förs kring föreslagen struktur:
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Samverkansstruktur: Utifrån förslaget enas samordningsgruppen om att
följande grupper inledningsvis omfattas av strukturen.
- Politisk samrådsgrupp
- Samordningsgrupp
- Utvecklingsgrupp Barn och unga
- Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa/missbruk
- Utvecklingsgrupp Äldre som även inledningsvis är styrgrupp för
SAMSA-gruppen
Samtliga grupper gemensamma för Alingsås och Lerum.
Dialog förs kring behovet av lokala närområdesgrupper då detta finns i samtliga
övriga samverkansorganisationer i Västra Götaland.
Då närvårdssamverkansorganisationen endast består av två kommuner enas
samordningsgruppen om att under tiden hösten 2017--hösten 2018 testa med
att enbart ha Utvecklingsgrupper men att vårdcentralscheferna efter samråd
med kommunrepresentanterna tar fram en närområdesplan för respektive
kommun.
Beslut tas om utvärdering av samverkansstrukturen hösten 2018.
Undertecknad får i uppdrag att ta fram ett gemensamt dokument där
respektive verksamhet kan föra anteckningar/statistik när behov finns av lokal Carina
samverkan. Anteckningarna/statistiken kommer att användas som underlag i
utvärderingen för bedömning kring behovet av närområdesgrupper i
samverkansstrukturen.
Mötesstruktur och kommunikationsvägar Samordningsgruppen antar
föreslagen mötesstruktur då den bedöms kunna ge en förutsägbarhet och
understödja informations- och kommunikationsflöde.
Mötesfrekvens 2 möten/termin och där emellan vid behov.
Som samordningsgruppen lyft vid tidigare möten finns behov av en gemensam
hemsida. Följande förutsättningar behöver uppfyllas för uppbyggnad och
förvaltning av en hemsida:
• Framtagning av logga.
• Medel för uppbyggnad av grundstruktur och förvaltning.
• Grundstrukturen. Personella resurser för inlägg av information.
• Förvaltning. Personella resurser omfattning ca 10% av en heltidstjänst.1
Representation i samordningsgruppen
Representanterna i samordningsgruppen ska sitta på mandat från sin politik
som finns representerad i den politiska samordningsgruppen. Dialog förs kring
GR-roll som i samordningsgruppen. Olika meningar framförs och rollen behöver
förtydligas då övriga representanter är politiskt utsedda med beslutsmandat.
Mötet enas om närvaro genom adjungering.
Privat primärvård representeras av HSN V i den politiska samrådsgruppen.
Efter dialog enades mötet om att Rehab bör finnas representerad i samtliga
utvecklingsgrupper och inte utgöra en egen utvecklingsgrupp.

1

På grund av tidsbrist hann vi inte informera om detta på mötet utan information tillförs minnesanteckningarna.
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Samordningsgruppen enas om att följande organisationer ska ingå med
ordinarie representanter:
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
• Offentliga vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Privata vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Beställd primärvård
Carina
• Barn- och ungdomsmedicin
• Habilitering
• Tandvården
• Alingsås sjukhus
• Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS (psykiatri)
• Alingsås kommun (äldreomsorg, individ och familjeomsorg, elevhälsa)
• Lerums kommun (äldreomsorg, individ och familjeomsorg, elevhälsa)
Samordningsgruppen enas om att följande organisation adjungeras in med
representant:
• VGR/kommunerna -Folkhälsoplanerare
• Göteborgs kommunalförbund (GR)
SÄS representant representerar vuxenpsykiatri, barnpsykiatri och barnmedicin i
samordningsgruppen.
Representation i arbetsutskottet (AU)
Arbetsutskottets uppdrag behöver tydliggöras. I dialogen enas
samordningsgruppen om att uppdraget är att förbereda samordningsgruppens
möten och föreslår då följande representanter.
• Samordningsgruppen (ordförande, vice ordförande, processansvarig
HSN V)
• Utvecklingsgrupp barn- och unga (ordförande)
• Utvecklingsgrupp psykisk hälsa/missbruk (ordförande)
• Utvecklingsgrupp äldre (ordförande)
Representanterna i AU ska vara producentneutrala.
Representation i Utvecklingsgrupp barn och unga
Ingående verksamheter utser sina representanter. Viktigt att representanterna
har beslutmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag och förankrar i linjen
mellan mötena.
• Offentliga vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Privata vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Barn- och ungdomsmedicin
• Habilitering
• Tandvården
• Ungdomsmottagningen
• Södra Älvsborgs sjukhus (psykiatri)
• Alingsås kommun (individ- och familjeomsorg, elevhälsa)
• Lerums kommun (individ- och familjeomsorg, elevhälsa)
• Alingsås sjukhus (logoped)
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Representation i Utvecklingsgrupp psykisk ohälsa/missbruk
Ingående verksamheter utser sina representanter. Viktigt att representanterna
har beslutmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag och förankrar i linjen
mellan mötena.
• Offentliga vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Privata vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Habilitering
• Tandvården
• Ungdomsmottagningen
• Södra Älvsborgs sjukhus (psykiatri)
• Alingsås kommun (individ- och familjeomsorg, myndighet)
• Lerums kommun (individ- och familjeomsorg, myndighet)
Samordningsgruppen enas om att följande organisation vid behov adjungeras in
med representant:
• Alingsås kommun –avdelningschef för förebyggande och hälso- och
sjukvård
• Lerums kommun –verksamhetschef för förebyggande och hälso- och
sjukvård
Representation i Utvecklingsgrupp äldre
Ingående verksamheter utser sina representanter. Viktigt att representanterna
har beslutmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag och förankrar i linjen
mellan mötena.
• Offentliga vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Privata vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Alingsås sjukhus
• Alingsås kommun (hälso - och sjukvård, myndighet, MAS)
• Lerums kommun (hälso - och sjukvård, myndighet)
Samordningsgruppen enas om att följande organisation vid behov adjungeras in
med representant:
• Alingsås kommun – Avdelningschef Kvarboende
Avdelningschef Äldreboende
• Lerums kommun – Verksamhetschef utförare äldreomsorg
Brukarrepresentation
Dialog förs kring brukarrepresentation i utvecklingsgrupperna då detta finns
med i förslaget. Alla är positiva till brukarrepresentation i utvecklingsgrupperna.
Kajsa lyfter vikten av att tydliggöra deras roll innan någon bjuds in samt att vi
redan nu börjar söka efter lämpliga personer då hon av erfarenhet vet att detta
tar tid. I SIMBA var rollen att lyfta in brukarens perspektiv i de frågor
grupperna hanterar och även lyfta in frågor som brukarna bedömde viktiga ur
samverkansperspektiv. Tjänstemännen var de beslutsfattande efter samråd i
berörda frågor.
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Med hänsyn till den komplexiteten i samverkansfrågor och utveckling av
samverkan enas samordningsgruppen om att ersättare inte ska utses i någon
grupp vid förhinder. Det ingår i var och ens uppdrag som representant att i
förväg lämna synpunkter vid förhinder och i efterhand inhämta information
från mötena. Uppdragshandlingar till respektive grupp behöver tas fram.
Samtliga representanter får i uppdrag att informera om den beslutade
samverkanstrukturen inom respektive organisation och återkomma till
processledaren med namn på representanter i de olika grupperna senast den
30 september.
Anna får i uppdrag att informera tillkommande organisationer inom regionen
och be dem utse representanter.2
3.

Ordförandeskap i samverkansstrukturen
På grund av tidsbrist utgår punkten men finns med på den politiska
samrådsgruppens dagordning.

4.

Dagordning för politiska samrådsgruppen
På grund av tidsbrist utgår punkten

5.

Politiska samrådsgruppen 27 november
På grund av tidsbrist utgår punkten men finns med på den politiska
samrådsgruppens dagordning

6.

VVGs agenda den 6 september
På grund av tidsbrist utgår punkten.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare
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Tillägg vid dokumentation från mötet för att undvika att processen bromsas upp.

Alla

Anna

