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Minnesanteckningar Politisk Samverkan Skaraborg
Tid: 2020-05-15
Plats: digitalt möte

kl. 09:00 – 12:00

Närvarande
Anna-Karin Skatt, Skaraborgs Kommunalförbund
Ann-Christin Fredriksson, Skaraborgs kommunalförbund
Sebastian Clausson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Dan Hovskär, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Gunilla Druve Jansson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Susanne Berglund, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Charlotte Nordström, Styrelsen för Regionhälsan
Mikael Melby, Styrelsen för Regionhälsan
Peter Söderlund, Styrelsen för Närhälsan
Patric Cerny, Styrelsen för habilitering och hälsa
Sebastian Aronsson, Styrelsen för habilitering och hälsa
Linnea Wall, Tandvårdsstyrelsen
Kjell Sjölund, Tandvårdsstyrelsen
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Susanne Liden, Närhälsan
Beate Poetzsch, Närhälsan
Ida Wernered, Koncernkontoret
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund
Frånvarande
Theres Sahlström, Skövde Skaraborgs kommunalförbund
Mikael Ericksson, Gullspång Skaraborgs kommunalförbund
Pär Johnsson, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Maria Radivoj, Styrelsen för Närhälsan
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Per Granath, Skaraborgs kommuner
Stellan Ahlström, Skaraborgs sjukhus

Beslutsärenden
1. Mötet öppnas
Beslut: Anna-Karin Skatt, i egenskap av ordförande förklarar mötet öppnat
2. Närvaro
Beslut: Närvaro noteras och förs till anteckningarna
3. Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordning godkänns
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Informationsärenden
4. Covid-19 – Nuläge, nuvarande hantering av ordinarie verksamhet och framtid i
Skaraborg
Kort nulägesrapport från SkaS, primärvård och kommunerna i Skaraborg.
SkaS har ett tätt samarbete med regionen. Man tittar på olika scenarier för att
förbereda verksamheten. På regional nivå bedöms man nu uppnått en platå kring antal
sjukhusvårdade. Man ser ett minskat inflöde på akuten och via remiss.
Inom Närhälsan har verksamheten ställts om. För att minska smittspridning har man
upprättat separata flöden för infektionspatienter. Prioriterar hög tillgänglighet på
telefon. Hembesök har utökat. Man genomför även patientmöten i digital form.
Några kommuner i Skaraborg vårdar personer med covid-19. Det förekommer även
smittad personal. Tillgången till skyddsutrustning är okej. Upprepad information och
utbildning till medarbetare. Samtliga kommuner genomför egentest covid-19 för att så
snart som möjligt få personal i tjänst vid lätta förkylningssymtom.
Föredragande
Jörgen Thorn, Sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus
Susanne Lidén, Områdeschef Närhälsan vårdcentraler Skaraborg
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund

5. Uppdatering inom området ”våld i nära relationer”
Många kommer på egenremiss, tidigare var polisen den största remittenten.
Verksamheten har infört digitala möten vilket varit till stor hjälp för att fortsätta träffa
klienter trots pågående pandemi. Tidigare gruppträffar är tillsvidare inställda.
Deltagarna erbjuds istället enskilda samtal digitalt.
Föredragande
Kerstin Nettelblad, verksamhetschef Utväg

6. Information Social jouren
Samtliga kommuner i Skaraborg har avtal med Socialjouren. Jourverksamheten finns
tillgänglig veckans alla dagar.
Man handhar ärenden kring barn och unga, boende/logi, missbruk bland vuxna samt
våld i nära relationer.
Sedan covid-19 upplevs verksamheten något lugnare än vanligt.
Föredragande Eva Häljestam, enhetschef Social jouren

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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7. FVM – Hur går arbetet med projektet i Skaraborg (stående punkt)
Avrop kommunala optioner
Option 1 – samtliga kommuner i Västra Götaland, 4 kommuner har dock bett om
anstånd
Option 2 – 11 kommuner samt 3 som bett om anstånd. Dock ingen från Skaraborg
Option 3 – 6 kommuner varav 2 från Skaraborg. 4 kommuner har bett om anstånd.
För fortsatt arbete finns ett ”projekt kommun-FVM” under VästKom som ska
samordna och stötta kommunerna.
Föredragande
Robin Ahlm, Skaraborgs kommunalförbund
8. Initiativ till handlingsplan för barn och unga med psykisk ohälsa till behov av

specialistvård (BUP)
Efterfrågan till BUP är högre än kapaciteten. Skaraborgs sjukhus arbetar bland annat intensivt
med etableringen av två robusta barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar.
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår en gemensam handlingsplan för hur en ökad
tillgång till stöd och vård och att genomföra digitala workshops under hösten 2020. Man ser
även att lokala koordinatorer/kontaktpersoner skulle vara en framgångsfaktor för att lyckas
med genomförandet.
Vid dialog på PSS framkommer vikten av att förankra förslaget till gemensam handlingsplan
med verksamhetschefen på BUP innan eventuellt beslut. Det är viktigt med samordning och
att gemensamt kraftsamla mellan parterna. Det är viktigt att arbeta med förebyggande
insatser för att minska risken för behov av akuta insatser.
Föredragande
Ida Wernered, Koncernkontoret

9. Dialog kring framtida prioriterade utvecklingsområden för vårdsamverkan
Skaraborg kl. 11.25-11.50
Styrgrupp vårdsamverkan ska till hösten ta fram ny strategisk plan för vårdsamverkan som
sedan ska fastställas av PSS.
Nuvarande plan sträcker sig 2018 – 2020 och bifogas agendan.
Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att
berörda vårdtagare och patienter ska uppleva vård och omsorgsinsatser som en helhet utan
gränser.
Presentation av målområden i nuvarande plan. Ny dialog om framtida prioriteringar planeras
till höstens första möte med PSS.
Föredragande
Malin Swärd, Skaraborgs kommunalförbund

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Uppföljning
1. Återkoppling från SRO
Anna-Karin Skatt, Skaraborgs kommunalförbund

Övriga ärenden
•

Höstens möte
25 september kl. 09.00 – 12.00
11 december kl. 09.00 – 12.00

www.vardsamverkan.se/skaraborg

