Minnesanteckningar politiskt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal 2018-02-23

1. Dagordningen godkänns och anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.
2. Föregående minnesanteckningar
Lämnas till handlingarna.
3. Kl. 13.15 Avrapportering från arbetsgruppen, tillnyktringsenhet, TNE, Anders Asklund.
Anders Asklund var gruppledare för arbetsgruppen som hade i uppdrag att ta fram ett förslag
på hur TNE skulle organiseras i Fyrbodal. Anders påpekar att det finns viktiga frågor i
rapporten som behöver utredas vidare. Enligt arbetsgruppen föreslås det följande:
TNE föreslås ligga i anslutning till NÄL. Det förslås att Västra Götalandsregionen ska vara
huvudman för en Tillnyktringsenhet samt att TNE ska medfinansieras av kommunerna inom
Fyrbodals kommunalförbund. Omfattningen av verksamheten bör vara 6 platser med enklast
tänkbara service. Tillsyn och medicinsk vård när det bedöms lämpligt.
Diskussion
Alla är överens om att den här målgruppen behöver få stöd. Målgruppen behöver belysas
och förtydliggöras. Det behöver tas ett helhetsgrepp för hela beroendevårdkedjan, hur
Regionen ser på detta.
Konklusion
Regionens politiker tar med sig frågan och utreder vidare inom Regionen. Tjänsteman
Marianne Laiberg får i uppdrag att ta frågan till koncernkontoret och utreda hur Regionen ser
på beroendevårdkedjan och tillnyktringsenhet samt återrapportera till samrådet.
4. Avrapportering från samrådets ledamöter gällande uppdraget från mötet 171124:
”Samrådet initierar till en kartläggning hur det fungerar i övriga samråd inom länet.
Ledamöter tar med sig ovanstående diskussioner till sina tjänstemän att diskutera.”
Från kommunerna: det pågår en omorganisering inom kommunalförbundet Fyrbodal vilket
indirekt påverkar samrådet men det finns ett intresse från ordförandena i socialnämnder att
utse representanter i samrådet och på det sättet få bättre koppling till kommunerna.
Mötesdeltagarna som deltar i de övriga samråd inom Vårdsamverkansområden inom länet
rapporterar bra erfarenhet där i de mindre områdena så finns även tjänstemännen
representerade. Fyrbodal är stort och svårt att få tjänstemän från diverse olika
verksamheter. Detta är en samverkans forum, inga beslut kan fattas och svårigheter är att
när samrådet enas och tar frågan till sina respektive tjänstemän som ger en annan bild
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utifrån professionen så blir konsekvenserna att frågan därmed faller bort inte blir aktuellt att
gå vidare med.
Informationen och resonemanget noteras.
5. Uppföljning av samverkan enligt samverkansavtal
Carl K
Önskan att få till samrådet rapporterat kring hur samverkan utvecklas, under året har
kansliet rapporterat kring pågående arbeten i Fyrbodal. Ulrik Hammar rapporterar att frågan
tas upp i deras dialogform med kommunerna och det har kommit fram att verksamheterna
är väldigt nöjda med Närsjukvårdsgrupperna.
6. Kl. 15.00 Handlingsplan psykisk hälsa.
Georg Fischer
Medel som samlades in av kommunerna och regionen och som följde med handlingsplanen
så har Georg Fischer anställts inom kansliet under projekttiden för att arbeta med
implementeringen av handlingsplanen psykisk hälsa i Fyrbodal. Georg Fischer har hunnit
besöka de flesta närsjukvårdsgrupper under hösten 2017 och våren 2018. Även riktad
information har getts eller är inplanerat så som VUP/BUP + Vårdcentraler samt olika nätverk
inom Fyrbodals kommunalförbund. Månatlig statusuppdatering kommer att publiceras på
Vårdsamverkans hemsida hur arbetet fortskrider. Flödesschema för införande av
handlingsplanen psykisk hälsa har strukturerats enligt följande:


Upptakt
Information från Vårdsamverkan – utse kontaktperson
 Lokal analys
Bred kartläggning utifrån Fokusområden (5 + 5)
 Beslut om lokal Handlingsplan
NSV – Vad, vilka, tid, uppföljning, mandat + mål
 Genomförande av den lokala Handlingsplanen
Planering och genomförande av aktiviteter
 Arbetet avslutas
Slutrapport till NSV och Vårdsamverkan
 Vårdsamverkan Fyrbodal finns som stöd
Fördjupad information finns att läsa i bifogat bildspel.
Handlingsplan
psykisk hälsa 18 - 20.ppt

Att fundera över vilken roll har samrådet i handlingsplanen, hur kan den arbetas med och
stöttas i era verksamheter?
7. Nya samverkanslagen och dess överenskommelse och riktlinje
Amira
Riktlinjen tillsammans med förslag till ekonomisk modell gällande betalningsansvaret var
uppe på SRO den 22/2 för information. Riktlinjen är klar men den ekonomiska modellen skall
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ut på remiss till kommunerna innan besluten tas. Nyhetsbrev gällande in och
utskrivningsprocessen kan följas via http://www.vgregion.se/tryggutskrivning.
8. Övriga frågor
Inga anmälda.
9. Ärende nästa möte
Uppföljning samverkan.
10. Mötesdatum 2018 hösten:
15/10 kl. 9-12 Vänersborg, Vårdsamverkans kansli.
29/11 Strategidag
Vid tangenterna
Amira Donlagic

Närvarande:
Carl Kullgren, ordförande
Fyrbodals kommunalförbund, Bengtsfors Kommun (L)
Tove af Geijerstam
Fyrbodals kommunalförbund, Vänersborgs kommun (L)
Leif Andersson
Fyrbodals kommunalförbund, Strömstads kommun (s)
Bedros Cicek
Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans kommun (kd)
Michael Melby
Styrelsen för Beställd primärvård (s)
Marith Hesse
Styrelsen för NU-sjukvården (m)
Carina Åström
Styrelsen för NU-sjukvården (s)
Ulrik Hammar, vice ordförande
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (L)
Kenneth Borgmalm
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (s)
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Övriga:
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli:
Marianne Laiberg
Fyrbodals kommunalförbunds kansli:
Charlotta Wilhelmsson
Vårdsamverkan Fyrbodals kansli:
Amira Donlagic
Erika Kovacsne Toth
Georg Fischer
Ej närvarande:
Erica Parkås
Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans kommun (s)
Christin Slättmyr
Styrelsen för Habilitering och hälsa (L)
Elving Andersson
Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla kommun (c)
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli:
Carina Hansson
Dario Espiga
Primärvårdsstyrelsen (s)
Ann-Sofie Alm
Styrelsen för NU-sjukvården (m)
Johanna Ramneskär
Tandvårdsstyrelsen, Folktandvården Västra Götaland
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