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S6z
Mötet öppnas
Ulf Olsson hälsar alla välkomna till dagens möte och förklarar det för öppnat

56¡
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Martin Carling att justera dagens protokoll

S6+
Presentation av VGR:s omställningsprogram av hälso- och sjukvården i VG.
Tobias Nilsson från koncernkontoret VGR presenterar det stora omställningspro-
gram av hälso- och sjukvården iVästra Götaland som regionfullmäktige har beslu-

tat om. Omställningen omfattarfyra områden:
o Den nära vården
o Koncentration av vården
o Digitalisering av vården
o Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling av vården.

Det noteras att mycket av arbetets inriktning kommer att behöva ske i samarbete
med kommunerna då det kommer att påverka arbetsformerna mellan huvudmän-
nen, framförallt i den nära vården samt i digitaliseringen av vården. Det är dädör
viktigt att samtalen om denna omställning sker i ordnad form. Synpunkter fram-
förs om att den framgångsrika modell som huvudmännen hade i arbetet med
framtagande av Hälso- och sjukvårdsavtalet borde kunna appliceras på detta ut-
vecklingsarbete, en synpunkt som Tobias Nilsson tar med sig tillVGR.

56s
Kort sammanfattning av VästKoms arbete på digitaliseringsområdet.
Karl Fors och Thomas Jungbeck gör en summarisk genomgång av årets arbete på

området digitalisering. Mycket utvecklingsarbete pågår i kommunerna och Väst-
Kom koordinerar stora delar av arbetet, inte minst tack vare den extra treåriga
satsning som styrelsen beslutade om 2015. En särskild genomgång görs av VGR:s

proj e kt Fra mtide ns Vå rd i nformationsm i ljö, FVM.

s66
Avslutning
Ordförande tackar ledamöterna och personalen på VästKom för det gångna årets

arbete, önskar alla en God jul och ett Gott Nytt Är och förklarar därefter samman-
trädet avslutat. Efter mötet bjuds till en gemensam måltid.
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