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1. Mötets öppnande
a. Övriga frågor
2. Godkännande av dagens agenda
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes.
4. Nära Vård
Ami Svensson, VGR och Jeanette Andersson, VästKom
•

Färdplan Nära vård samt översyn av samverkansstrukturen
Uppdrag från SRO under hösten 2019. Arbetet har fördröjts av covid-19. Nu
finns ett utkast till färdplan och delregionala dialoger kommer att genomföras
under hösten. Nu påbörjas även uppdraget att göra en översyn av
samverkansstrukturerna i länet. Arbetet kommer att beakta aktuella utredningar
och rapporter.

•

Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med underavtal samt
överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning

Under hösten startar arbetet upp, processledare tillsätts och arbetsgrupper
kommer att sättas samman utifrån de olika delprojekten.
Organisering av projekt och resurser

Revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudprojektet och det kommer
ha ansvar för helheten och att hålla ihop de olika delprojekten. Till respektive
projekt tillsätts partssammansatta arbetsgrupper. Delprojekt 1, specialiserad
sjukvård i hemmet, kommer tillsammans med delprojekt 2, läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård, att starta upp först
VVG kommer att vara styrgrupp för arbetet och till den kopplas en
beredninggrupp bestående av processledarna för huvudprojektet och
delprojekten. I revideringen av ök psykiatri kommer styrgrupp psykisk hälsa att
fungera som referensgrupp och i revideringen av ök samverkan vid in- och
utskrivning kommer ledningsrådet samordnad hälsa vård och omsorg att vara
referensgrupp.
Tidsplan

Förslag till ställningstagande: VVG noterar informationen

5. Aktuellt inom FVM
Föredragande: Ann-Charlotte Järnström, VästKom och Ami Svensson, VGR
Samtliga kommuner är med i option 1 i FVM
a. Ska inkludera funktionalitet motsvarande SAMSA
Designarbete påbörjas nu.
b. Verksamhetsexperter (SME) rekryteras.
i. De har ett mycket viktigt uppdrag och ett stort mandat att
utforma standardiserade processer och nya arbetssätt – med
patientnyttan som ledstjärna.
c. Ligger under workstream primärvård
Karta över kommunala optioner i FVM

För att samverkansperspektivet ska kunna ta plats och inbegripas i FVM-arbetet måste
det finnas en koppling till samverkansstrukturen och kunskap om samverkan mellan
huvudmännen, det gäller vårdsamverkan på olika nivåer och samverkan som regleras i
våra gemensamma avtal och överenskommelser. FVM handlar om
verksamhetsutveckling med digitalisering.
Förslag till ställningstagande: VVG noterar informationen

6. Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa.
Föredragande: Ulrika Söderlund, VGR
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter.
Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra
Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. Parterna är VGR och samtliga 49
kommuner i Västra Götalands län.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av

tandhälsa i samband med placering i samhällsvård.
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i samverkan
samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om
samverkan kring placerade barn respektive hälsoundersökningar.
Förslag till ställningstagande: VVG ställer sig bakom Överenskommelsen om
samverkan för barn och ungas hälsa. Representant från SIMBA vill föra till
protokollet att man inte ställer sig bakom punkterna 4.3 och 4.4 i som rör tvister och
uppföljning.

7. Ärenden till SRO
Föredragande: Ann-Charlotte Järnström, VästKom
• Lägesrapport covid-19
• Färdplan Nära vård
• Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med underavtal samt
överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning
• Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning
• Länsövergripande samverkansstruktur
• Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa

8. Anmälningsärenden
a. UH Revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
b. UH – Överenskommelse om omhändertagande av avlidna
c. Tvist från SIMBA inkommen 2020-06-12 - Tjörns kommun /Kungälvs
sjukhus
d. Tvist från SIMBA 2020-06-18 - Kungälvs kommun/Sahlgrenska
9. Påminnelse: Inhämtande av synpunkter på förslag till hantering av
tvist/oenighet på regional nivå
VVG 2020-05-27 Ställningstagande: VVG noterar informationen om
länsgemensam rutin om tvist/oenighet och tar med förslag till respektive
vårdsamverkan för dialog inför ställningstagande vid möte i VVG den 5 oktober.
Synpunkter på dokumentet skickas senast den 14 september till
anneli.bjerde@vastkom.se

10. Övrig fråga - Antikroppstester
Ann Söderström, VGR och Ami Svensson, VGR
Förekomsten av antikroppar i befolkningen kan användas vid planering och
resurssättning. Det är också ett sätt att bryta isolering bland riskgrupper och utgör ett
planeringsunderlag när vaccin finns tillgängligt.
Antikroppstester för personal inom kommunal hälso- och sjukvård kommer att starta
upp under vecka 38. Bra om information om detta sprids på kommunsidan.

Undersökningen är frivillig. Medarbetaren kan boka sin tid på valfritt provtagningsställe
via 1177.se från tidigast v 38. VGR återkommer med information så snart vi vet vilken
dag.
Några områdesansvariga vårdcentraler är piloter för testningen och erbjuder redan test
till personalen på sina boenden. Provtagningen sker då efter en särskild kommunikation
mellan kommunen och regionen. Även om man har antikroppar måste man använda
skyddsutrustning.
Vad testsvaret innebär för den enskilda finns att läsa på 1177.se (länk till sidan med FAQ
om antikroppar)
Gällande Covid-testning för barn som är förkylda, är huvudbudskapet från VGR att barn
som är sjuka ska stanna hemma. VGR lyfter till FHM att lätta på rekommendationen av
bred testning av barn, då detta inte kan anses vara resurs- och samhällsekonomiskt
försvarbart.
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Välkommen!
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