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Minnesanteckningar för Politisk Samverkan Skaraborg
Tid: 2020-03-05
kl. 14:00 – 17:00
Plats: lokal Vänern & Vättern, Science Park Skövde, Kanikegränd 3B, Skövde
Närvarande
Anna-Karin Skatt, Skaraborgs Kommunalförbund
Mikael Ericksson, Gullspång Skaraborgs kommunalförbund
Gunilla Druve Jansson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Pär Johnsson, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Peter Söderlund, Styrelsen för Närhälsan
Maria Radivoj, Styrelsen för Närhälsan
Linnea Wall, Tandvårdsstyrelsen
Per Granath, Skaraborgs kommuner
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus
Susanne Liden, Närhälsan
Ida Wernered, Koncernkontoret
Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund

Frånvarande
Theres Sahlström, Skövde Skaraborgs kommunalförbund
Ann-Christin Fredriksson, Skaraborgs kommunalförbund
Sebastian Clausson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Dan Hovskär, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mikael Melby, Regionhälsan
Susanne Berglund, Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Charlotte Nordström, Styrelsen regionsgemensam hälso- och sjukvård
Patric Cerny, Styrelsen för habilitering och hälsa
Sebastian Aronsson, Styrelsen för habilitering och hälsa
Kjell Sjölund, Tandvårdsstyrelsen
Beate Poetzsch, Närhälsan
Stellan Ahlström, Skaraborgs sjukhus
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
4. Val av justerare
Beslut: Gunilla Druve Jansson vald att justera protokollet
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Informationsärenden
5. Ny representant för styrelsen Närhälsan Peter Söderlund ersätter Agneta
Jansson i PSS
6. Fullfölja studier i Skaraborg
Föredragande
Hillevi Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs kommunalförbund
Moa Mannesson, delprojektledare ”En skola för alla” Skaraborgs kommunalförbund
Anneli Alm, skolchef Tidaholms kommun
Fullföljda studier i Skaraborg är ett 3 årigt projekt med mål att höja utbildningsnivån i
Skaraborg.
Ett måldokument är framtaget via skolcheferna för ”utbildning Skaraborg” och har
fastställts av direktionen på Skaraborgs kommunalförbund.
Måldokumentet innehåller flertalet kraftsamlingsområde, bl.a. fullfölja studier genom
trygghet och studiero.
Projektet har handlat om ett flertal insatser och effekter både för elever och för de som
arbetar inom skolan.
Interaktiv karta är framtagen kring fullfölja studier.
En skola för alla, fyra parter som samverkar där Skaraborgs kommunalförbund är en
part. Med mål att fler unga klarar sin utbildning alternativt kommer i arbete och att
färre hoppar av skolan.
Projektet avslutas under våren 2020 och i och med det så försvinner de riktade medel
som funnits under projekttiden. Utmaningen är fortsatt att hålla i de insatser som visat
sig ge bra resultat inom ordinarie verksamhet.
Presentation bifogas anteckningarna.
7. FVM – Hur går arbetet med projektet i Skaraborg (stående punkt)
Föredragande
Jörgen Thorn, Sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus
Susanne Lidén, Områdeschef Närhälsan vårdcentraler Skaraborg
Per Granat, Sektorchef Vård och Omsorg Skövde kommun
Robin Ahlm, Skaraborgs kommunalförbund
Målbild är en säkrad informationstillgång genom hela vårdkedjan. Övergången till
Millenium pågår från 2021 till 2023 där Skaraborg ligger sist i planeringen med
övergång den 7 november 2023.
Habilitering o hälsa går troligen in redan 2021. Frågetecken finns kring tandvårdens
delaktighet.
På SkaS finns en lokal FVM organisation. 27 Verksamhetsexperter från Ska med
blandade professioner är utsedda och delaktiga i påbörjat designarbete.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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På SkaS finns redan nu inplanerade utbildningar inför uppstart, från september 2023
och som planeras pågå under 2 månader.
Primärvården har även en organisation för FVM och har utsedda verksamhetsexperter
för designarbetet. Från Skaraborg kommer man bl.a. ingå i labb delen. Ett viktigt
område är standardisering av dokumentation, ett arbete som även tidigare genomförts
inom primärvården i samband med tidigare verksamhetssystemsbyte.
För kommunerna i Skaraborg finns en positiv inställning från både socialchefsgrupp
och skolchefer kring option 1 och preliminärt kommer samtliga avropar denna option.
Däremot säger de uppgifter som finns just nu om option 2 och 3, att ingen kommun i
Skaraborg planerar avropa dessa.
Option 1
Option 2
Option 3

Informationsutbyte mellan vårdgivare
Journalsystem för elevhälsa
Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård

Kostnaderna för kommunerna för att gå med i Millenium har förhandlats vid flera
tillfällen och har lett till sänkta kostnader per användare. Kostnadsbilden är trots detta
för oklar och osäker vilket har påverkat kommunernas beslut.
Presentationer bifogas anteckningarna
Tips! Historien om Tim.
VästKom och Västra Götalandsregionen har tagit med historien om Tim i
målbild/framtidsvision för en effektivare och smartare offentlig sektor.
https://www.youtube.com/watch?v=xRnFLMbKQys
8. Överenskommelse Nära Vård
Föredragande Malin Swärd, Skaraborgs kommunalförbund
Information om vart vi står i arbetet med Nära vård på nationell, regional och
Skaraborgsnivå.
Presentation bifogas anteckningarna.
9. Aktuella överenskommelser med gränsöverskridande medel
Föredragande Malin Swärd, Skaraborgs kommunalförbund
Information om aktuella överenskommelser under 2020 och gränsöverskridande medel
inom området Psykisk hälsa.
Presentation bifogas anteckningarna.
10. Utlysning sociala investeringsmedel
Föredragande Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson för Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Ansökningsförfarandet har lättats upp avsevärt.
Information om utlysningen av sociala investeringar omfattar 30 miljoner kronor.
Ansökan ska ske i samverkan med kommun och VGR.
För de som önskar få mer information om sociala investeringar:
www.vgregion.se/socialainvesteringar
Alternativ kontakta shirin.bartholdsson@vgregion.se mobilnummer: 0700-82 40 44.
Inbjudan till konferens kring utlysningen av sociala investeringar 2020 samt
spridningskonferens bifogas anteckningarna.

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

Minnesanteckningar från SRO bifogas anteckningarna.

Vid anteckningarna
Malin Swärd, Skaraborgs kommunalförbund

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Fullföljda studier
Framtidens vårdinformationsmiljö, SkaS
FVM, presentation kommunalförbundet
Nära vård
Aktuella överenskommelser med gemensamma medel
Flyer Utlysning 2020 webb
Konferens Sociala investeringar 2020
Minnesanteckningar SRO

www.vardsamverkan.se/skaraborg

