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Inledning
Ordförande hälsar välkommen. Presentationsrunda, flera nya ledamöter hälsas välkomna.
Dagordningen fastställs, övriga frågor anmäls:
• Vårens mötestider
• SAMSA – bemanning inför jul och nyår
Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna läggs till handlingarna.
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EFS- digitaliseringsprojekt DiREKT
Behov av ökad digital kompetens inom vården ligger till bakgrund för ansökan. Avdelningen
Vårdens digitalisering, VGR, leder arbetet med styrgrupp från regionens förvaltningar.
Kommunerna i VG är samverkanspartner, representerade via VästKom. Formaliserat
samarbete med kommunerna genom avsiktsförklaring. Kärnsystem för framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM) upphandlat, i nuläget överklagat men arbetet fortskrider
enligt plan. EFS- ansökan formulerad via avdelningen Vårdens digitalisering/ VGR och
VästKom. Styrgruppen för IT i Väst (SITIV) står bakom ansökan. SITIV webbsida
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Projektet föreslås utgå från vårdsamverkan och presenterades för ledningsgruppen VVG den
29 augusti. Ledamöter lyfte då svårigheten att ta ställning till ett projekt i denna
storleksordning utan tillräckligt med information. Enades om att projektet inte kommer
organiseras via VVG (styrgrupp). Projektledningen hänvisades till vidare dialog med
delregional vårdsamverkan.
Sammanfattning diskussion: Frågan diskuterades i LGS Beredningsgrupp den 27
september. Processledaren fick då i uppdrag att efterhöra mer information om bakgrund &
syfte. Dialog förd med projektledare Kerstin Hinz. Projektansökan gick med kallelsen till
dagens möte. LGS måste senast 15 oktober meddela projektledningen om deltagande och
vald gränsöverskridande process att jobba med i projektet. Från LGS uttrycks svårigheten
att via vårdsamverkan driva verksamheternas interna kompetensutveckling i nuläget och
med den korta framförhållningen. Kompetensutveckling bör hanteras via linjen. LGS avböjer
därför deltagande via vårdsamverkan, vilket inte utesluter eventuell fortsatt dialog mellan
projektledningen och ordinarie linjestruktur.
Ställningstagande: LGS avböjer deltagande via delregional vårdsamverkansarena Kommun
och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet.
Kommuniceras: Utdrag ur minnesanteckningen skickas som svar till projektledaren Kerstin
Hinz, VGR.
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Samverkanstorget Live – delårsrapport
Årets upplaga av Samverkanstorget Live sammanfattats i Nyhetsbrev som förutom utskick
även finns publicerat på webben tillsammans med dagens presentationer.
Sammanfattning Samverkanstorget Live
Utmaningar från analys av årsrapport 2017 lyftes fram där ny process utifrån lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är ett fokusområde för
temagruppernas arbete. Tandvården är ny part i vårdsamverkan och representeras sedan
2017 i såväl politiskt samråd som LGS, temagrupper och ett flertal NOSAM. Ett gemensamt
arbete för att identifiera personer mer rätt till nödvändigt (N) tandvård har påbörjats i
temagrupp Mitt i Livet. Processledare representerar i länsgemensam arbetsgrupp med
uppdrag att ta fram länsgemensam rutin, IT-stöd för avvikelser i samverkan. Avrapporteras
till VVG. Ett annat fokusområde för året är genomförande av länsgemensam handlingsplan
psykisk hälsa. Uppdraget bemannat med utvecklingsledare 50 %, delregional
genomförandeplan framtagen och aktiviteter påbörjade. Temagruppernas redovisning
kompletteras med skriftlig delårsrapport.
Dag Norén, följeforskare, Mobil närvård, var inbjuden från temagrupp Äldre för presentation
av läget utifrån följeutvärderingen. Det ges en positiv bild när det gäller kulturpåverkan och
gränsdragningsfrågorna men det finns också utmaningar för att modellen skall bli
bestående. Bland annat behövs kapacitet och nytänkande i ledarskap och ledningsstruktur
för att förhindra ”tillbakarullning”. Mobil närvård innebär en nätverksorganisation som är
en komplex miljö där det är svårt att driva utvecklingsarbete.
Ställningstagande: LGS noterar informationen
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Ekonomisk redovisning, delår 2018 inklusive TG delårsrapport
Ställningstagande: LGS godkänner rapporterna
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Förslag budget 2019
Budgetförslag enligt fastställt Samverkansavtal, uppräkning enligt vårdprisindex.
Hyra och övrigt preliminärt 2,0 %.
Ställningstagande: LGS antar föreslagen budget 2019 med reservation för ev. ökad
hyreskostnad (handikappanpassad toalett)
Frågan om utvärdering/uppföljning av vårdsamverkan i Göteborgsområdet har
tidigare diskuterats/parkerats. Såväl regionen (SU) som kommunerna (GR)
erbjuder sig efterhöra vilka möjligheter som står till buds och frågan förs till
dagordningen nästan möte. Vid kommande möte diskuteras också om LGS BG ska få
uppdrag att skissa på utvärderingsuppdrag. Tidigare utvärdering via
Kommunforskning i Väst, se bilaga.
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Strategidag – sammanfattning och uppdrag

Den 23 maj arrangerades en gemensam strategidag med workshop för politiska
samrådet och ledningsgruppen under tema Styrning och ledning i samverkan,
uppföljning från Framtidsverkstaden i maj 2017. Politiska samrådet har framfört
behov av att hitta gemensamma administrativa lösningar för delregionala
vårdsamverkansarenor, men även en lösning som bär i lokala delarna.
Dokumentation från strategidagen 2018-05-23

Under eftermiddagens workshop framkom att samverkan fungerar bra på lokal nivå
men att storskaligheten är ett hinder i Göteborgsområdet. Politiska samrådet är i
utvecklingsfas och det finns behov av att tydliggöra ärendegång, roll och uppdrag.
Ett antal action formulerades och LGS fick i uppdrag att arbeta fram förslag på
ärendeprocess-/beredning. Förslaget skall presenteras för politiska samrådet den
30 november. LGS Beredningsgrupp har utifrån det gemensamt framtagna
underlaget tagit fram en tidsatt plan för fortsatt arbete som presenteras vid dagens
möte.
Action: Tydligare uppdrag för politisk samverkan
Förslag: Revidera Arbetsordning/Uppdrag politiskt samråd
Tillägg: Politiska samrådet fattar inriktningsbeslut och kan föreslå
rekommendationer till respektive nämnder och styrelser
Action: Förankring i politik
Förslag: Revidera Uppdrag och mandat för LGS, Temagrupper
Tillägg: Stärka informationskedjan till politiken via processansvarig V HSN/VGR,
avdelningschefer SLK/ Göteborgs stad, förvaltningschefer kranskommuner. Se över
regionutvecklarnas roll i temagrupper.
Action: Beredning på tjänstemannanivå
Förslag: Revidera Uppdrag och mandat för LGS, Temagrupper med en arbetsmodell
för tjänstemannaberedning till politiken. Som i ett led i att hitta delregionala
lösningar som bär i lokala delarna ökat samarbete med närliggande SIMBA och
SAMLA initialt.
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Action: Identifiera prioriterad fråga
Förslag: Samverkansplan - detta tycker vi är viktigt att jobba med! Prioritera bland
temagruppernas aktiviteter 2019 utifrån aktuella läget
Action Utveckla förankringsprocessen/kommunikationsmodell
Vidareutveckla den förankringsprocess som startat i temagrupper. Visualisera
ärendegången, processbeskrivning på webben. Synka årshjulen mellan
vårdsamverkan/verksamhet/politik.
Noteringar från dagens dialog:
Kraftfullt när vi samlas. Alla vill samverka men ingen vet vem som är ansvarig och
vart frågorna skall adresseras för beslut (RF, HSS, KF, KS, beställarnämnd, osv)
Politiken är initialt uppdragsgivare till LGS och det finns behov av politisk samling.
Tjänstemannastrukturen disponerar inga medel för att kunna göra nåt. Vi vill kunna
lyfta upp frågor att driva på politisk plan i samverkan. Vi behöver vara tydliga, stödja
och aktivt göra.
Tjänstemannaberedning:
• Definiera begreppen beredning och ärende ur ett samverkansperspektiv
• Välj ut några frågor som det pratas om, i nutid omställningsarbetet/nära
vård.
• Mer likt – mindre olikt övrigt beredningsarbete, ett sätt att formalisera
• Viktigt att linjen är med hela vägen
• Lägg fram konkreta förslag med finansieringsmodell till politiken.
• Politisk samverkan fattar och ställer sig bakom inriktningsbeslut
.
Dilemma:
• Den regionala överbyggnaden krånglig. Regionfullmäktige beställer
primärvård/KoK-boken, beställarnämnder har inget inflytande över
primärvården.
• Privata vårdgivare, utförare, utan politisk överbyggnad
• Utförarbeslut - definiera vem som skall agera
• Flera styrelser ingår i samtliga sex vårdsamverkansplattformer
Parallella processer:
• Tjänstepersoner jobbar parallellt i djup dialog nära egen styrelse. Driver
frågor mot beställarnämnder.
• Finns flera samverkansarenor för politiken. Presidier i VGR beställarnämnder
träffar t.ex. presidier i kommun/stadsdel och en del är nöjda med dessa
samverkansarenor.
Ställningstagande: LGS ställer sig bakom förslag till fortsatt hantering
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Stående punkter
Länssamverkan VGR/VGK
Länsgemensamt arbete inför ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
• SAMSA

Styrgrupp SVPL: Utveckling och rutin: Föregående mötesanteckningar 2018-06-18
SAMSA processen går i två parallella spår. SITIV (Styrgrupp för IT i Väst) hanterar
utveckling och rutin. VVG arbetare med implementering, uppföljning och utvärdering.
VVG har avvecklat den strategisk beredningsgruppen och startar upp en regional
vårdsamverkansgrupp. Länsgemensamma processledare Lena Arvidsson, VGR och Jeanette
Andersson, VästKom. Fokus implementering, uppföljning och utvärdering. Arbete pågår
med att ta fram mätbara mål och indikatorer för implementering av lagen. Underlag för
följeforskning under två år. Implementering/utveckling av SIP i samverkan med
länsgemensam samordnare för SIP psykisk hälsa, rekrytering pågår. Planering av
helgprocessen diskuteras länsgemensamt.
Delregional arbetsgrupp - UG SAMSA
Arbetet följer plan. Uppdragshandling revideras i höst.
Övrig fråga: SAMSA – bemanning mellan jul- och nyår/helgprocessen.
Notering från dagens dialog:
Implementering av ny lag innebär generellt en utmaning då många skall arbeta på annat
sätt. Inom regionala vårdsamverkansgruppen hanteras frågan om helgprocessen i dialog
med Tobias Nilsson, VGR/Koncernkontoret. Det finns behov att enas om samma dagar och
tider /omfattning som skall vara bemannade inför jul- och nyårshelgerna. Delregionalt
inom Göteborgsområdet har dialog förts mellan SU, Göteborgs stad och Närhälsan om
alternativ för att klara 3-dagars regeln mellan jul och nyår 2018. Förslaget är att bemanna
23:e, 26:e och 31:e december.
Ställningstagande: LGS BG får i uppdrag att ta fram ett förslag på tider som skall gälla i ett
övergångsskede. Förslaget fastställs genom ordförandebeslut.
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)
Utvecklingsarbetet mobil närvård ska framgent drivas av verksamheterna. I övergång från
projekt till permanent verksamhet blir resursutrymmet annorlunda med risk för att den
samverkansmodell som byggts upp faller samman. Det finns behov av regionalt stöd
framöver och till kommande möte efterfrågas synpunkter från delregional vårdsamverkan:
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• Hur kan delregional vårdsamverkan i fortsättningen främja och vidareutveckla den
teamsamverkan som etablerats?
• Hur kan delregional vårdsamverkan i fortsättningen ha en aktiv roll i det fortsatta arbetet
med mobil närvård?
Notering från dagens dialog. Synpunkter tas med till VVG möte 17 oktober:
• En politisk fråga
• Lagstiftningen gäller.
• Listningen måste hanteras.
• Ersättningen täcker inte permanent verksamhet
• Kan inte lösas i vårdsamverkan

8

Omställningsarbetet av hälso- och sjukvården i VGR
Föredragande: Jan Eriksson, programchef, Programkontoret Omställningen/VGR
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR, förhindrad.
Dialog förs med delregionala vårdsamverkansarenor för avstämning hur vårdsamverkan
upplevs fungera med avseende på omställningen. Det vilar ett tungt ansvar på parterna att
komma överens utifrån olika principer och arbeta i färdriktning mot den gemensamma
målbilden.
Frågeguide utifrån hur arbetet kan utvecklas och stödjas:
1. Hur upplever/bedömer ni att vårdsamverkan avseende omställningen av hälso- och
sjukvården i Västra Götaland fungerar hos er?
2. Finns det särskilda svårigheter och utmaningar?
- Vilka i så fall?
3. Finns det behov av förtydliganden?
- Vilka/på vilket sätt i så fall?
4.
5.
-

Finns det behov av ökat stöd i någon form?
På vilket sätt/i vilket eller vilka avseenden i så fall?
Finns det behov av ökad samordning inom VG?
Om ja, på vilket sätt/i vilka avseenden?
Om nej, vad är skälen för det?

6. Hur kan vi bättre sprida goda exempel inom VG?
Noteringar från dagens samtal:
Det handlar om att bygga ut med primärvård som bas. VGR har uppdrag att driva och ta
ansvar, fördela resurser till den nära vården. Utredningsarbete pågår med sikte på 2025. Det
behövs balans mellan regionfullmäktiges strategi och hälso-och sjukvårdsstyrelsens
handlingsplan. Vårdbehoven består och det är framgångsrikt när vi lyckas med samordnad
vård. Ingen ny skatteväxling på den gemensamma politiska agendan. Detta är också en
kulturfråga som handlar om att ställa om medarbetare, långsiktigt arbete. Finns ett tydligt
uttalat behov av vårdsamverkan men inte uttryckt vad delregional vårdsamverkan ska jobba
med. Delregionalt kan vårdsamverkan inte ha annat uppdrag än VVG. Styrningen måste
fungera, besluten behöver vara synkade.
Ställningstagande: LGS tackar för informationen, synpunkter tas med i det fortsatta
omställningsarbetet.
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Bevakning/Vakanser
Utgick p.g.a. tidsbrist. Ledamöterna informeras via mail om vakanser och uppmanas
ta hem frågan om bemanning i temagrupper.
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Projekt Brukarmedverkan
Utgick p.g.a. tidsbrist. Ordförandebeslut. Anmälningsärende till nästa möte
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Övrig fråga – vårens mötestider
Doodle - länk med alternativ datumförslag.
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Anmälningsärende/Information
Utgick p.g.a. tidsbrist, lyfts till kommande mötesagenda.
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Kortinfo till Samverkanstorget
Delårsrapport och budget 2019 fastställd.
Dialog omställningsarbete

Nästa möte: 2018
LGS träffas nästa gång den 11 december kl. 13.30 – 16.30. Stadsledningskontoret, Göteborgs
stad.
Mötet avslutas
Ordförande avslutar dagens möte.

Vid anteckningarna
Anne-Charlotte Larsson
Justerat 2018-10-15
Lena Lager, ordförande
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