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Protokoll Politisk Samverkan Skaraborg
Tid: 2020-09-25
Plats: digitalt möte

kl. 09:00 – 12:00

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

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
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Informationsärenden
1. Covid-19 – Nuläge, nuvarande hantering av ordinarie verksamhet och framtid i
Skaraborg
SkaS har ett relativt stabilt läge. I verksamheten pågår ett arbete för att återgå til det
mer normala. Besökssidan ökar, dagkirurgin öppnar upp i Falköping och dörrvakter
har tagits bort.
Primärvården har fortsatt högt tryck på provtagning men ser att andelen smittade är
lågt. Finns ett stort intresse från både vård och omsorgspersonal och från allmänheten
för antikroppstest. Planering pågår för att starta vaccination mot säsongsinfluensa 3
november.
Kommunerna förbereder sig för att upphöra med besöksförbud på särskilda boende.
Det har under en längre tid nu varit mycket lågt antal smittade vårdtagare inom den
kommunala vård och omsorgen. Även kommunerna har ett stort flöde av personal som
provtas pga. misstanke om covid-19, de flesta är från skolorna och barnomsorg och
egentesterna ökade markant då skolorna började i slutet av augusti. Låg andel är
smittade.
Föredragande
Jörgen Thorn, Sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus
Susanne Lidén, Områdeschef Närhälsan vårdcentraler Skaraborg
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund

2. Information om Färdplan Nära vård
Nära vård innebär ett skifte från dagens hälsosystem, som i hög grad är uppbyggda kring
sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människor. Nära vård
omfattar hela den kommunala sjukvården och delar av omsorg och socialtjänst, sjukhusvård
och specialiserad öppenvård, ungdomsmottagningar, elevhälsa med flera.
I Västra Götaland finns ett framtaget förslag på en strategisk plan/färdplan med en
gemensam målbild för området hälsa, vård och omsorg som beskriver hur vi i samverkan
förflyttar oss mot en god och nära vård.
Föredragande
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund

3. Information om revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt underavtal och
överenskommelse
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal ska revideras. Revideringen omfattar även:
• Ramavtal om läkarinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård
• Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar
• Överenskommelsen om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård ska utvärderas och förslag till ny överenskommelse ska tas fram. Start ht
2020. Detta arbete behöver samordnas med ovan revidering och gemensamma
områden behöver identifieras
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•

Nytt identifierat område: Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i
hemmet

Framtagande av förslag ska pågå okt. 2020 till mars 2021. Förslag ska skickas på remiss under
apr.- juni 2021. Planerat ställningstagande ska ske i SRO oktober 2021 för att sedan beslutas
hos respektive huvudman under nov. 2021 till jan. 2022.
Föredragande
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund

4. Information Psykisk hälsa och delregional aktivitetsplan
I Västra Götaland finns Handlingsplan psykisk hälsa och utifrån den bedrivs arbete inom flera
områden i Skaraborg. Arbetet finns beskrivet i en delregional aktivitetsplan som både
omfattarbarn/unga och vuxna/äldre.
Aktuella områden i aktivitetsplanen är:
• Samverkanskompetens
• Samsjuklighet
• SIP – Samordnad individuell plan
• Barn & ungas psykiska hälsa
• Suicidprevention
Föredragande
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund
5. Information om Skaraborgsenheten
Skaraborgsenheten, som leds av Inger Hannu, chef, och består av 15 folkhälsostrateger vilka
är lokaliserade i kommunerna, kommer att byta organisation vid årsskiftet. Man kommer
lämna regionens koncernkontor, till att tillhöra styrelsen för Regionhälsa, varvid HSN
kommer att överföra medlen. Ingen förändring kommer att märkas för kommunerna.
Skaraborgsenheten kommer fortsätta att jobba vidare med de fyra kraftsamlingsområden
som handlar om friska barn, fullföljda studier, psykisk hälsa och äldres hälsa.
Föredragande
Gunilla Druve Jansson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
6. Dialog kring framtida prioriterade utvecklingsområden för vårdsamverkan

Skaraborg
Styrgrupp vårdsamverkan ska till hösten ta fram ny strategisk plan för vårdsamverkan som
sedan ska fastställas av PSS. Nuvarande plan sträcker sig 2018 – 2020.
Dialog under PSS kring vikten av tydligt syfte och mätbara mål i kommande plan. Kan finnas
ett värde i att ringa in fokusområden istället för målområden.
Viktigt att se över hur denna plan kopplas samman med andra planer och arbetet med Nära
vård.
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Beslut
Inför ett ställningstagande krävs en fördjupad dialog. Presidiet får i uppdrag att tillsammans
med AU för styrgrupp vårdsamverkan föra en sådan fördjupad dialog och att sedan
återkoppla till PSS.
Vid behov kallas PSS till ett extra möte under november.
Föredragande
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund

Uppföljning
1. Återkoppling från SRO
Anna-Karin Skatt, Skaraborgs kommunalförbund

Bilagor
Bilaga 1

PP Nuläge covid-19, Närhälsan

Bilaga 2

PP Färdplan Nära vård och revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess
underavtal

Bilaga 3

Strategisk treårig plan för vårdsamverkan

Bilaga 4

MA SRO
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