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Minnesanteckningar 2017-09-22Samrådsorganet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen, SRO

Närvarande VästKom

Närvarande VGR

Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal
Jonas Ransgård, Göteborgsregionen

Johnny Magnusson, Regionstyrelsen
Tony Johansson, HSS

Thomas Jungbeck, VästKom

Johan Flarup, koncernledning VGR

Anneli Assmundson Bjerde

Rose-Marie Nyborg, koncernkontoret VGR

Frånvarande: Katarina Jonsson, Skaraborg, Heléne Eliasson, Regionstyrelsen, Jonas
Andersson, HSS, Jim Aleberg, HSS

Inbjudna:

Lena Ekeroth, Gunilla Bothén
Maria Grip, Linda Macke, Jan Carlström

Tid:

Fredag den 5 maj kl. 12:30-14:30

Plats:

Gullbergsvass konferens, Gullbergs Strandgata 8, lokal Vagnen.

Dagordning
1. Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2018-2020
Ställningstagande
Föredragande: Lena Ekeroth, VGR, Gunilla Bothén, VästKom.
Bildspel bifogas minnesanteckning.
Förslag till gemensamt inriktningsdokument om verksamhet vid
ungdomsmottagningar presenteras. En partssammansatt grupp har tagit
fram ett förslag till nytt inriktningdokument som sedan har sänts på
remiss till samtliga kommuner och berörda styrelser och nämnder i VGR.
Förslaget utgår från tidigare inriktningsdokument och de synpunkter
som lämnats till remissen. Drygt 40 svar har inkommit. De är
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samstämmiga i att dokumentet är bra för ökad jämlikhet för ungdomar i
länet. Bra med ökad tydlighet om samverkan och ansvar för
huvudmännen. Värdefullt med värdegrunden.
Dokumentet ger stöd och gemensam grund för lokala avtal och
överenskommelser om ungdomsmottagningar.
Inriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål,
uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och
utveckling av ungdomsmottagningarna i länet
Det som är nytt i jämförelse med tidigare dokument är:
• Tydligare delat ansvar psykisk hälsa/psykosocialt perspektiv
• Beskrivning av resursnivå, nyckeltal, organisationsmodell
• Förslag till fördelningsprincip för samverkansavtal
• Huvudmannaskap
• Förutsättningar för längre avtalstid
Dokumentet innehåller även nytt avsnitt som beskriver behov av fortsatt
utvecklingsarbete exempelvis; stöd i form av avtalsmall för samverkansavtal, samverkan inom ramen för vårdsamverkan, uppföljning av
fördelningsprincip och resursnivå, kvalitetsuppföljning.
Ställningstagande:
1. Politiska samrådsorganet, SRO, ställer sig bakom förslag till
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra
Götaland 2018-2022.
2. Politiska samrådsorganet, SRO rekommenderar huvudmännen
att anta Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i
Västra Götaland 2018-2022.
2. Överenskommelse och gemensam riktlinje – Samverkan vid
utskrivning från sluten vård
Information
Föredragande: Maria Grip, processledare VGR, Linda Macke,
processledare VästKom, Jan Carlström, ordf styrgrupp SVPL/SAMSA
a. Redovisning av remissvar och utestående frågor.
Förlaget på ök och riktlinje har varit på remiss till samtliga kommuner
samt berörda nämnder och styrelser inom VGR. Ett 60-tal remissvar har
inkommit och engagemanget har varit stort. Många synpunkter handlar
om förtydliganden av modellen för ekonomisk reglering och betalansvar.
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Den nya ekonomiska modellen i överenskommelsen baseras på ett
genomsnittsvärde och inte som nu på dagar på individnivå. Även
synpunkter om förtydliganden kring aktiviteter som kräver gemensamt
ansvar: Flera lyfter fram att det är viktigt med gemensamma IT-stöd (för
utskrivningsprocessen och avvikelsehantering)
b. Fortsatt process
Tid behövs för att förtydliga texter i överenskommelsen samt tid för att
förankra och beskriva föreslagen ekonomiska modell så den blir
transparent och överblickbar.
c. Hantering av betalningsansvar från årsskiftet fram tills ny
överenskommelse träder i kraft.
Förslaget är att förlänga dagens regler för betalansvar till september
2018. År 2018 bör ses som ett utvecklingsår för att få ett bra IT-system
på plats och få en bra samverkan enligt föreslagen utskrivningsprocess
på plats.
Centralt är att tillsammans utgå från den gemensamma värdegrunden i
hälso-och sjukvårdsavatalet;
Utifrån patientens perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och
säker med god kvalitet och gott bemötande
Information: SRO noterar informationen
3. Nytt samarbetsavtal nutrition och inkontinens
Ställningstagande
Föredragande: Rolf Färnlöf, koncernstaben VGR, Anneli Assmundson
Bjerde, VästKom
Kommunerna i Västra Götaland (VGK) har sedan år 2000 ett
samarbetsavtal med VGR kring inkontinenshjälpmedel och
distributionen av dessa hjälpmedel (Dnr SN 352-1999)
En partsgemensam grupp har under det senaste året tagit fram ett nytt
förslag på samarbetsavtal. Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan
och gemensam utveckling gällande försörjningen av nutritionsprodukter
och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
Ny modell för finansieringen av försörjningen av produkter. Nu baseras
omkostnader vid försörjningen på varuvärdesomsättningen istället för på
befolkningsmängd i respektive kommun.
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Förslaget till nytt samarbetsavtal reglerar Västra Götalands 49
kommuners och Västra Götalandsregionens gemensamma ansvar att
bedriva försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion. Parterna tecknar ett avtal för perioden 201805-01 – 2021-04-30. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har
parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt
upp avtalet förlängs det med tre år i taget.
Förslaget innehåller ett huvudavtal samt fyra specifikationer.
Innehållet i huvudavtalet ska endast kunna förändras i samband med en
eventuell förlängning. Innehållet i specifikationerna kan däremot ändras
under avtalstid. Även nutritionsprodukter är inkluderade i avtalet.
Ställningstagande:
1. ställer sig bakom förslaget till Samarbetsavtal för nutrition och
förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion
2. Politiska samrådsorganet, SRO, rekommenderar huvudmännen att
anta samarbetsavtalet.
4. Mötestider 2018, 5 min.
Informationspunkt
Torsdag 22 februari
Fredag 4 maj
Fredag 28 september
Fredag 9 november
5. Övriga frågor
- Inga övriga frågor

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordf.

Johan Flarup
Avdelningschef

