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Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Övriga frågor
anmälda. Föregående minnesanteckningar följs upp och läggs till handlingarna.
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Färdplan Nära vård
Föredragande: Ami Svensson och Jeanette Andersson
Dagens information och dialog utgår från de två inledande frågorna:-” Varför behövs en ny
Färdplan och vad är Nära vård”? Globalt ett skifte från dagens hälsosystem till ett system
som är designat för människor, där tjänsterna behöver förmedlas på annat sätt och där
primärvården är kärnan. Inom VG används SKR:s definition. Arbetet krokar i det nationella
arbetet med utgångspunkt i den personcentrerade vården och omsorgen. Det måste finnas

förutsättningar för praktisk samverkan. Förslag att likställa den (hemsjukvård) hälso- och
sjukvård som ges i hemmet med övrig vård, det enda som skiljer är platsen där den ges.
Framtaget förslag till färdplan med målbild. Utgångspunkten
• Vad är bäst för individen?
• Vad är bäst ur samhälls-/invånarperspektiv?
• Behövs förtydligande i avtal/överenskommelser?
Medskick från dagens dialog:
Ta höjd för udda verksamheter i sammanhanget. Online-stöd till kommunerna för att kunna
sköta den dagliga omvårdnaden/munhälsa. Kontinuitet i den som vårdar den enskilde.
Gemensam kommunikationsplattform. Möjliggöra individen som resurs. Egenansvar,
hälsofrämjande och förebyggande. Identifiera personer i ”riskzon”, t ex när någon får
trygghetslarm skickas en signal vidare i vårdkedjan.
Det finns en gråzon mellan avtal/överenskommelser och ledning/styrning av samverkan.
SRO uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande gemensamma samverkansytor på
länsgemensam och delregional nivå.
Medskick från dagens dialog:
Våren 2019 gjorde LGS en SWOT-analys som syftade till att ta fram underlag för politiska
samrådets ställningstagande till framtida vägval, form och innehåll för vårdsamverkansuppdraget. Analysen skickas till Jeanette och Ami som bidrag i det fortsatta arbetet.
Parallellt revideras hälso- och sjukvårdsavtalet. Uppdragsgivare SRO. Styrgrupp VVG.
Remissförslag april-juni ut till kommunerna. PP skickas med dagens anteckning.
Ställningstagande: LGS tackar för och noterar informationen.
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Lägesrapport och fortsatt arbete kring specialiserad palliativ vård i
Göteborgsområdet. Föredragande: Ann-Sofi Isaksson
Hälso- och sjukvårdsdirektören och direktören för Västkom gav under våren 2019 i uppdrag
att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan VGR och länets kommuner som
gemensam bas för vård av palliativa patienter. En arbetsgrupp har under hösten 2019
arbetat med frågan. Utredningen utgår inte från svagheter i patientarbetet eller bristande
patientsäkerhet utan ur en organisatorisk aspekt. Målet var att hitta en långsiktig stabil
organisation där samtliga huvudmän kan samarbeta. Rapporten visade att den tydligaste
skillnaden fanns inom LGS-områdets kommuner, där Göteborgs Stad har ASIH-team med
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, där inskrivna patienter helt
omhändertagits inom specialiserad palliativ vård. I de fyra kranskommunerna har man inte
haft ett avtal om ASIH. Det har där funnits möjlighet till konsultation av palliativ specialist,
men samverkan mellan specialiserad palliativ vård och primärvård och kommunal hälsooch sjukvård har inte varit upplagd på samma sätt som i andra delregioner i VGR.
Såväl Göteborgs Stad som de fyra kranskommunerna Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö
önskar nu få en samverkan kring de patienter som är behov av specialiserad palliativ vård,
med ett upplägg som mer ser ut som det övriga delregioner i länet har utifrån förslag i
arbetsgruppens rapport. Det finns nu en enighet mellan parterna om att arbeta fram en ny
modell med utgångspunkt från den som det övriga länet har. Det innebär att SU tillsammans
med de fem kommunerna tar fram en handlingsplan för omställningsarbetet. Modellen och
nytt arbetssätt bedöms vara infört 2022.
Ställningstagande: LGS noterar informationen. Utdrag från minnesanteckningen för
spridning inom verksamheterna.
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Göteborgs stad: Ny organisation, nya ledamöter.
Carin Bringestedt (Äldre/HoS-vård) och Monica Sörensson (Funktionsstöd/myndighet
socialpsykiatri) hälsas välkomna som nya representerar från Göteborgs stad. Babbs Edberg
kvarstår som vice ordförande. Camilla Blomqvist, Louise Odengard samt Anette
Johannesson lämnar LGS utifrån nya uppdrag i staden. IFO blir fyra förvaltningar inom de
olika stadsområdena; Hisingen, Nordost, Sydväst samt Centrum. Kontaktuppgifter till nya
IFO-representanter inväntas.
Dialog om NOSAM struktur framflyttad till kommande LGS-möte.
Ställningstagande: LGS noterar informationen
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Läges/ - avrapportering uppdrag fortsatt genomförande handlingsplan psykisk hälsa
Anne-Charlotte Larsson återkopplar – ingen föredragning
5.1 Samsjuklighet.
Nuläge
Förslag att utöka Mobila Fältteamets uppdrag och upptagningsområde. Dialogen är igång.
Skriftligt uppdrag under arbete. Återkoppling inväntas från mobila fältteamet som tackat ja
till uppdraget. Dialog förs även med TG BoU om att aktivt jobba med riskgruppen, barn som
anhöriga. Tilldelade medel: 1 276 181 kr (2019 års medel). Besked om fortsatt medel 2020
inväntas.
Styrgruppen har också ett tilläggsuppdrag till VGR och de fyra kommunalförbunden
gällande koordinatorer. VGR/KPH fokus Mini-Maria verksamhet, enligt uppdrag från V HSN.
Efter dialog i socialchefsnätverket har GR valt att återlämna tilldelade medel.
Ställningstagande: Det färdiga förslaget inväntas och därefter LGS ordförandebeslut.
5.2 Barn och ungas hälsa.
Förslag enligt bilaga
• TG utlyser medel för ansökan om utveckling/utökning av föräldrastöd-/utbildning
• Stöd till pågående samverkansprojekt, för tidiga insatser för att motverka psykisk
ohälsa för BoU, som riskerar avslutas
• Om behov finns genomföra Västbusdialoger för att implementera delregionala
riktlinjer för ök om barn ungas hälsa
Temagruppens BG bedömer inkomna ansökningar och ger förslag till temagruppen för
beslut. Tilldelade medel: Totalt: 1 701 556 kr från 2019 och 2020 år ök. Medlen ska stödja
målen och kan även fördelas vidare till lokal vårdsamverkan
Ställningstagande: LGS ställer sig bakom förslag till utlysning av medel, stöd till pågående
samverkansprojekt som riskerar avslutas och vid behov genomföra Västbusdialoger
5.3 SIP
Förslag enligt bilaga, bygger på:
• Resultat vid fördjupade analyser av SIP samt Brukarmedverkan (Lumell)
• Uppdraget för länsgemensam SIP -koordinator
• SKR:s checklista för SIP-koordinator
• Delregionala uppdragsbeskrivningar i Skaraborg och SAMLA.
Uppdraget för delregional SIP-koordinator riktar sig mot både Vuxna och Barn och unga
• Stödja arbetet på delregional nivå för att nå målen i länsgemensam HP psykisk hälsa.
• Vara en länk mellan huvudmännen och jobba både strategiskt och operativt.

•
•

Uppdraget är en heltidstjänst, tidsbegränsat och arbetet följer styrgruppens
uppdragshandling för tilldelade medel.
Arbetet rapporteras till LGS, stäms av och förankras i Temagrupper och NOSAM.

Tilldelade medel: 2 130 970 kr, 2019 och 2020 års ök, för att stimulera verksamheterna att
utveckla arbetet med SIP. Medlen kan användas till personal, utbildningar, teknik eller dylikt
Ställningstagande: LGS enas om att ställa sig bakom förslaget som revideras utifrån
inkomna synpunkter vid dagens möte.
5.4: ViSAM – underlag för LGS ställningstagande
Förslag till ställningstagande, enligt bilaga
Temagrupp Äldre föreslår att inte införa ViSAM i IT-tjänsten SAMSA.
Det finns idag ett antal olika beslutsstöd liknande ViSAM som används lokalt och regionalt,
såväl inom slutenvård som öppenvård. Det är upp till var och en hälso- och
sjukvårdsorganisation att använda det för dem lämpligt beslutsstöd.
Frågan om breddinförande av beslutsstöd ViSAM för kommunens sjuksköterskor, samt
införande av ViSAM i IT-tjänsten SAMSA, lyftes till VVG från SIMBA våren 2019. Svar
inväntas från Fyrbodal och Göteborgsområdet. LGS hanterade ärendet 2019-11-14 och gav i
uppdrag till Temagrupp Äldre att bereda underlag för ställningstagande.
Vid mötet 2020-02-05 valde temagruppen att ställa sig bakom uppdraget att ta fram förslag
till ett gemensamt införande av beslutsstöd och tillsätta en arbetsgrupp. Därefter har
temagruppens arbete varit pausat under våren p.g.a. pandemiläget. Vid temagruppens möte
i september beslutades göra ett omtag i frågan och synpunkter från NOSAM inhämtades. En
utbyggnad av IT -stödet SAMSA förutsätter att samtliga delregionala vårdsamverkansarenor
står bakom. Förfrågan om länsgemensam lägesbild har inte besvarats men från
vårdsamverkan i Fyrbodal har återkopplats att ledningsgruppen är tveksam till att regionalt
fatta beslut om en viss leverantör.
Ställningstagande: LGS föreslår VVG enligt förslag från Temagrupp Äldre, att inte införa
ViSAM i IT-tjänsten SAMSA då det finns ett antal olika beslutsstöd liknande ViSAM som
används lokalt och regionalt, såväl inom slutenvård som öppenvård. Det är upp till var och
en hälso-och sjukvårdsorganisation att använda det för dem lämpligt beslutsstöd.
Utdrag ur anteckningen skickas som svar till VVG
5:5 Delregionala utvecklingsområde vid in- och utskrivning
I juni gav LGS uppdrag till processledargruppen att ta del av Vårdanalys rapport (2020:4)
Laga efter läge. Utifrån sammanfattningen återkomma med synpunkter på
utvecklingsområde delregionalt.
Underlaget består av rapporterade brister i samverkan, resultat från dialogmöten samt
arrangerat webbinarium tillsammans med GR, SIMBA, SAMLA och SKR God samverkan i
komplexa situationer, hösten 2020.
Sammanfattningsvis har framkommit
Delregionalt behövs en bättre följsamhet till processen för en effektiv planering, framförallt
när det gäller information och kommunikation. Mycket av det som framkommit i Vårdanalys
rapport (2020:4) är ständigt på agendan i olika forum för samverkan, både regionalt och
delregionalt. Arbete för samordnad hälsa, vård och omsorg på delregional nivå behöver
harmoniera med lednings-och beredningsarbetet på länsgemensam nivå (f.d. SAMSA)

Vårdanalys rek. fortsatt utvecklingsarbete riktat mot grupper med särskilda behov av
samordning, t. ex patienter med missbruk och beroende, patienter inom psykiatri och
rättspsykiatri. Delregionalt rapporteras brister i samverkan mellan IFO-verksamheter,
Vuxen inkl. Unga vuxna enheter och sjukvården. Det är bl.a. oklart vilka informationskanaler
som skall användas. IT-stödet SAMSA används inte fullt ut för pat < 65 år inom IFO och
psykiatri. Psykiskt störda lagöverträdare är en grupp som ofta har behov av kontakt med
flera myndigheter och aktörer. Delregional vägledning för förstärkt och samordnad vård och
stöd under framtagande.
Planering och informationsöverföring påverkas negativt när förberedelser och
dokumentationen inte är klar. Ny version av IT-stödet SAMSA tillgänglig fr o m 2020-12-16.
Bl. a. nytt utseende av meddelanden Vårdbegäran, Förberedd Vårdbegäran, Planering, som
skall underlätta förståelse för vad som skall skrivas.
En ändring av synen på planeringsprocessen till en del av SIP arbetet skulle kunna öka
samverkan så att alla parter blir delaktiga utifrån lagens intentioner med den enskildes
delaktighet i processen samt att det bör öka andelen SIP. Det skulle även innebära att fast
vårdkontakts roll som dirigent i processen blir tydligare.
Förslag till fortsatt arbete:
• Förslag till uppdragshandling för översyn av lednings-och beredningsarbetet
samordnad hälsa, vård och omsorg på delregional nivå.
•

Arbeta för att IT-stödet SAMSA används fullt ut för patienter <65 år inom IFO och
psykiatri.

•

LGS fastställer delregional riktlinje om samverkan för förstärkt och samordnad vård
och stöd för personer med psykisk sjukdom och kriminalitet.

•

Fortsatt dialog i utvecklingsgruppen kring planeringsprocessen som en del av SIP
arbetet. Om konsensus i gruppen kan förslag lyftas tillbaka till LGS via
beredningsgruppen

Ställningstagande: LGS ställer sig bakom förslag till fortsatt arbete och förklarar uppdraget
avslutat.
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Utredning smittspridning ÄBO Göteborgs stad
Inställd presentation av KPMG slutrapport Utredning av smittspridning inom äldreboenden
Anette J efterfrågar om de finns intresse för mer fördjupning då även representanter för
primärvård deltog i utredningen. Finns det frågor går det bra att höra av sig till Anette.
I Göteborgs stad har SDN ordförande gett uppdrag till förvaltningarna att arbeta i enlighet
med resultatet, som komplement till övrigt underlag för kunskapsutveckling.
Mötet föreslår istället att diskutera vidare kring gemensam session till våren. Rapporter tas
fram även inom regionen och ett tema skulle kunna vara: Samverkan under pandemin –
konsekvenser, lärdomar och utveckling.
Ställningstagande: LGS noterar informationen.
Stående punkter - info
VVG 2020-11-03, VVG C 2020-11-17
Anteckningarna gick med kallelsen. Ingen återrapportering vid dagens möte.
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Operativa Styrgrupp Nära vård
Uppföljning föregående möte. Maria T informerar om styrgruppens arbete. Tagit in
ansökningar och tilldelat projektmedel. Avtal mobila team ska ses över. Ny mötesmodell,
VGR representanter stannar kvar för VGR frågor under sista delen av mötet.
Anette Johannesson lämnar och Carin Bringestedt går in i styrgruppen från Göteborgs stad.
Kunskapsrådet – utgår. Annika Waser förhindrad vid dagens möte
Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg (LR SHVO)
Åsa Lind, Maria Taranger
Fråga från LR SHVO om beslutsmandat i Regional Beredningsgrupp (RB) SHVO. Kan mindre
förändringar som inte berör gränssnitt eller ekonomi tas upp för beslut i RG?
Frågan har ställts till SAMSA förvaltare m.fl. inom SU. Förslaget är att beslutsmandatet ligger
kvar hos Ledningsrådet tills den nya arbetsmodellen på länsgemensam nivå är inarbetad.
Delregionalt behöver lednings-/beredningsmodell ses över för att harmoniera med det
länsgemensamma arbetet.
Ställningstagande: LGS ställer sig bakom förslag att beslutsmandatet är kvar inom
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg, tills den nya modellen är inarbetad.
LGS ger i uppdrag till ordförande för delregional utvecklingsgrupp SAMSA att ta fram förslag
till uppdragshandling för översyn av lednings- och beredningsarbetet på delregional nivå,
för att harmoniera med det länsgemensamma arbetet samordnad hälsa, vård och omsorg
Skickas till: Björn Gunnarsson
Styrgrupp psykisk hälsa
Anne-Charlott L informerar.
• VVG ställt sig bakom styrgruppens förslag att förlänga den länsgemensamma
handlingsplanen psykisk hälsa till 2022. Parallellt startas en process för revidering av
planen inför 2023.
• VVG ställt sig bakom förslag till förändrad arbetsordning för styrgruppen. Utökas med
kommunala representanter för skola/elevhälsa
• Styrgruppen informerats om att LGS lämnar över uppdraget som anställande part för
vårdsamverkans koordinator inom projekt Brukarinflytande. Ingen annan
vårdsamverkansarena är beredd att ta över stafettpinnen. Oklart om fortsatt uppdrag
2021. Eva Nilsson finns kvar under en övergångsperiod första kvartalet 2021.
• Styrgruppen har tilldelat fortsatta medel till vårdsamverkan för SIP samt Barn och ungas
hälsa. Nya medel har tilldelats vårdsamverkan för implementering av överenskommelse
om samverkan kring barn och unga (f.d. Västbus). Uppdragshandling med tydliga
delregionala förutsättningar. Helst två personer, en från varje huvudman, ska jobba
tillsammans med implementering. Uppdragsbeskrivning behöver tas fram
Ställningstagande: LGS ger temagrupp barn och unga i uppdrag att ta fram förslag till
uppdragshandling/-beskrivning för implementering av ny överenskommelse om samverkan
kring barn och unga.
Skickas till processledare Lena Ekeroth
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Ekonomi
Redovisning t.om. oktober. Positivt utfall. Rapporten bilagd kallelsen.

Ställningstagande: LGS godkänner rapporten
Budget 2021: Beslutade medel 5 131 tkr (2020: 5 072 tkr). Faktureras vid halvårsskiftet
2021.
Ställningstagande: LGS noterar informationen
Faktureringsmodell
Enligt avtalad modell ansvarar SU för fakturering på avtalat belopp. En faktura skickas till
G HSN på 37,5 % på avtalat belopp. De i sin tur fakturerar vidare till VGPV. SU tar 12,5 %,
enligt vårdöverenskommelse.
Göteborgs stad får en faktura på 50 % på avtalat belopp. De i sin tur fakturerar
kranskommunerna. Fördelningen inom kommunerna enligt befolkningsunderlaget.
Samverkansavtal
Göteborgs stad omorganiserar och Statsledningskontoret meddelar att de inte längre kan
hantera vidare fakturering till kranskommunerna.
Ställningstagande: Förslag till justerat avtal diskuteras vid kommande LGS möte.
Övriga frågor
Närhälsan: Otydligt brev från förskoleförvaltningen i Göteborgs stad till föräldrar
Svar: Brevet har återkallats, omformuleras.
P9

SU: Arbetsgrupp Covid-rehab har ringat in de patienter som vårdats på SU, dels hur det
jobbas med personer utanför SU och de som aldrig vårdats på SU. Har ett bra samarbete och
struktur med Vårdval Rehab men önskar ett omtag och få med personer som representerar
läkare/ssk på vårdcentral.
Svar: Välkomnas att inbjuda LGS representanter för Vårdval vårdcentral till ett Skype-möte
för information och dialog om lämpliga personer till arbetsgruppen
Influensavaccin: Såväl SU som primärvården har brist på vaccin.
Bemanning LGS
TG Barn och unga efterfrågat representation från kommun skola/elevhälsa i LGS.
Temagrupperna bör speglas i ledningsgruppen, praktisk samverkan kräver styrning och
uppföljning på regional och delregional nivå. Barnauppdraget är en del av omställningen. I
ny riktlinje SIP är förskola/skola/gymnasiet likvärdig part och skall ha tillgång till IT-stödet
SAMSA. I den nya ök om samverkan kring barn och unga är förskola/skola en part i
samverkan. BoU utgör en egen specifik del i HP psykisk hälsa. Medel för genomförande
tilldelades vårdsamverkan /LGS beslutar om satsningar delregionalt och lokalt.
Göteborgsområdet är den enda vårdsamverkansarena i VG där två beställarnämnder från
regionen, G HSN och V HSN, ingår i politiska samrådet. Representation från
tjänstemannasidan speglas inte i ledningsgruppen.
Ställningstagande: LGS enas om fortsatt dialog och ställningstagande till utökat LGS vid
kommande möte.
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Anmälningsärende/ordförandebeslut
• Nya och förlängda uppdrag process-/utvecklingsledare.

•
•
•
•
•
•
•
•

Intern rekryteringsprocess av kommunikatör pågår t o m 20/11. Inga
intresseanmälningar och rekrytering utökas externt. I nuläget är tjänsten placeras
inom SU/område 7. Anders Glansén är vidtalad angående en projektanställning.
Kort info politiska samrådet 2020 10 15
Efter årsskiftet övertar VGR/styrelsen för Närhälsan, ordförandeskapet och
Göteborgs stad vice ordförandeskapet i delregionala politiska samrådet.
Vårens LGS mötestider 2020-01-21, 2020-04-22
Datum gemensam strategidag med politiska samrådet avvaktas
Process årsrapport – senast inrapporterat 10 januari-21
Vakans: Processledare TG Mitt i Livet
Brister i samverkan – nuvarande modell t o m Q 1 2021. Därefter planeras skarpt
läge för IT-stödet MCP och den länsgemensamma rutinen. Björn Gunnarsson och
Zofia Delauzun ingår i länsgemensamma arbetsgruppen under ledning av regionens
systemförvaltare Goran Barasin.

Till nästa möte
• Årsrapport 2020
• Delregional vägledning TG Psykiatri
• LGS bemanning
• NOSAM struktur
• Reviderat avtal: Faktureringsmodell
• TG Mitt i Livet - pausat arbete, vakans processledare
P-platsen/Bevakning:
• Beredningsgång för nominering av representanter från LGS till länsgemensamma
styr/ledningsgrupper formaliseras i uppdragshandlingen.
• Inbjudan länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek, avvaktas
• Förslag inriktningsbeslut NPÖ – IT–stöd SAMSA. LGS pausar, ingen prioriterad fråga
• Inbjudan länsgemensamma processledare styrgrupp/handlingsplan psykisk hälsa
Kommunikation från mötet - Budskap ut
• LGS har vid dagens möte enats om att representanterna kommunicerar gemensam
information angående specialiserad palliativ vård i Göteborgsområdet.

Vid anteckningen
Anne-Charlotte Larsson
LGS processledare

Justerat 2020-11-26
Åsa Sand
LGS ordförande

