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1. Mötets öppnande 

 

2. Dagens agenda  
 Dagens agenda godkänns  

- Övrig fråga 

a.  VGR:s remissvar på delrapport i utredningen Samordnad utveckling för god 

och nära vård.  

 
3. Föregående anteckningar 

Läggs till handlingarna 

 

4. Vårdsamverkan Simba och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

Mats Dahl och Lena Arnfelt beskriver hur SIMBA har organiserat sin samverkan och 

vad som är på gång i området. En omstrukturering har nyligen gjorts för att 

effektivisera och systematisera ledning och styrning av samverkan. Det har bl.a. lett 

till en gemensam årsplanering, rutiner och tydligare roll- och ansvarsfördelning då 

aktiviteter ska ses över. Största utmaningarna är utskrivningsprocessen och 
tillgången till processtöd i utveckling av samverkan. 

Bildspel bifogas anteckningarna.  



 

 

 
Roland Mattsson, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg redogör för organisation och 

struktur för samverkan i området. Han konstaterar att den organisation man haft 

sedan drygt 1,5 år tillbaka blivit tydligare och likaså ledning och styrning. En god 

erfarenhet är den spridningskonferens som arrangeras årligen för att lyfta fram 
goda exempel. 

Bildspel bifogas anteckningarna. 

 

5. Överenskommelse och gemensam riktlinje - Samverkan vid utskrivning från 
sluten vård. 

 

Föredragare: Maria Grip, koncernkontoret VGR, Viktor Storberg, koncernkontoret 

VGR, Jan Carlström ordförande SVPL/SAMSA VGR, Karl Fors VästKom 

 

Redovisning av remissvar – information, bildspel bifogas anteckningarna. 

Maria Grip redogör för inkomna remissvar. Hittills har totalt 54 svar inkommit. 

Majoriteten av kommunerna, hälso- och sjukvårdsnämnderna, sjukhusstyrelserna, 

primärvårdsstyrelsen samt PrimÖR (branschråd för privata vårdgivare vårdval 

vårdcentral) har svarat.  Sista svarsdag var den 24 augusti, ett fåtal svar återstår som 

begärt förlängd svarstid.  

 

Svaren visar på stort engagemang och stöd för den utskrivningsprocess som föreslås. 

Många synpunkter framförs om att det finns behov av ytterligare tydliggörande 

inom flera områden, tydligare ansvarsfördelning och bättre förklaringar av vad som 
gäller. Flera påpekar att kopplingen till hälso- och sjukvårdsavtalet ska framgå. av 

Den ekonomiska modellen behöver förtydligas så det blir möjligt att förstå den och 

överblicka konsekvenserna av den föreslagna ekonomiska regleringen. 4 hälso- och 

sjukvårdsnämnder är relativt positiva till ekonomiska modellen men vill ha en 

gemensam ambition att sänka genomsnittsvärdet till 2 dagar. Sjukhusstyrelserna 

uttrycker tveksamhet till den ekonomiska modellen med motivet att det inte går att 

överblicka konsekvenserna, back-up-lösningen i lagen framförs som alternativ. 

Kommunernas svar varierar. Flera uttrycker att man är positiv till modellen men att 

den behöver förklaras och bli möjlig att överblicka. Andra menar att det är svårt att 

uttala sig då den är allt för otydlig. 
Ett välfungerande IT-stöd som stödjer utskrivningsprocessen lyfts fram som en 

avgörande framgångsfaktor. Jan Carlström, ordförande styrgrupp SVPL/SAMSA, 

informerar om att en utvecklad IT-tjänst SAMSA som uppfyller kraven i föreslagen 

överenskommelse och riktlinje kan levereras tidigast i början av april 2018. Förutom 

teknisk utveckling kommer utbildning av användarna av verktyget behövas. Karl 

Fors, VästKom, informerar om att de resurser som behövs för att utveckla IT-

tjänsten SAMSA hanteras inom den gemensamma styrgruppen för samarbete inom 

IT-frågor, SITIV.   

 

Ordförande ställer frågan till mötesdeltagarna om det finns stöd för den föreslagna 
modellen med genomsnittsvärde eller om andra alternativ bör övervägas. VVG står 

bakom den föreslagna ekonomiska modellen, genomsnittsvärde bedöms vara det 

alternativ som bäst följer den nya lagens intentioner men man har inte stämt av 

detta i respektive vårdsamverkansgrupp ännu. VVG ser även behov av att 

information tas fram som beskriver modellen tydligt och att underlag och 

beräkningar är transparenta. Fråga lyfts om modellen medför mer administration. 



 

 

Viktor Storberg, koncernkontoret, svarar att det blir tekniska lösningar som utför 

beräkningar och att dessa IT-stöd ska vara tillgängliga för alla berörda.  

 

Den strategiska beredningsgruppen har gått igenom alla synpunkter och påbörjat 

förtydliganden och omskrivning av texter för att öka läsbarheten. I många svar lyfts 
behovet av ett gemensamt system för hantering av avvikelser där gemensamt 

lärande ingår. Detta är en större fråga som kräver särskild hantering då önskemålen 

gäller alla former av avvikelser.  

 

Fortsatt process och samordning av uppdrag  

Synpunkterna om ytterligare information om den föreslagna ekonomiska 

regleringen och dess konsekvenser innebär att det inte är rimligt att planera för en 

överenskommelse som träder i kraft den 1 januari 2018. Det krävs tid för förankring 

och information vilket medför att beslutsprocessen förskjuts. Tidpunkten för 
leverans av färdigutvecklad IT-tjänst är en annan faktor.  

VVG ställer sig bakom förslaget om att skjuta på starten av ett införande till 

september 2018.  

Eftersom den nya lagen (2017:612) träder i kraft 1 januari 2018 behöver 

huvudmännen komma överens om vad som ska gälla under perioden från årsskiftet 

fram tills den nya överenskommelsen börjar gälla.  

Målsättningen bör vara att påbörja förberedelser för den nya utskrivningsprocessen 

och att nuvarande ekonomisk reglering gäller fram tills ny överenskommelse träder i 

kraft. Det behövs politiskt beslut hos parterna om denna reglering innan årsskiftet.  

 
Samordning av uppdrag - ställningstagande 

Maria Grip har övertagit samordningsuppdraget för den strategiska 

beredningsgruppen efter Ida Wernered som fått andra uppdrag. Maria är även 

processledare för länsgemensam implementering utsedd av VGR tillsammans med 

Linda Macke som är processledare för kommunerna i VG/VästKom.   

Kontaktuppgifter till Maria Grip: 

E-post: maria.k.grip@vgregion.se 

Mobil: 0707 82 43 63 

 

Olika insatser kring den nya lagen behöver samordnas och ses som en 
sammanhängandeprocess. Därför har uppdragen till grupperna som arbetar med 

den nya lagen har setts över för att säkra samordning mellan strategiska 

beredningsgruppen, styrgrupp och förvaltning för Samordnad vård och 

omsorgsplanering samt arbetsgrupp för implementering av överenskommelsen. 

Strategiska beredningsgruppens uppdrag förlängdes av VVG 2017-05-29. 

 

Ställningstagande: VVG fastställer uppdragshandlingar inklusive föreslagna 
justeringar: 

- Arbetsgrupp för implementering av överenskommelse om Samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso-och sjukvård  
- Uppdrag att anpassa och implementera rutin samt IT-tjänsten SAMSA i 

linje med förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

 
  



 

 

6. Omställning av hälso- och sjukvården i VGR - information 
Information: Daniel Carlzon, projektledare Nära vården. Bildspel bifogas 

anteckningarna.  

 

Ett enat regionfullmäktige har tagit beslut om en strategi för omställning av 
hälso- och sjukvården i VGR. Omställningsarbetet utgår i stora delar från 

utredningen Effektiv vård av Göran Stiernstedt.  

 

Omställningen är uppdelad i fyra områden:  

- Utveckla och stärka den nära vården 

- Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet 

- Öka användandet av digitala vårdtjänster 

- Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tagit beslut om en handlingsplan för den nära 
vården för 2017-2018. Medel har avsatts för att möjliggöra omställningen.  

 

Daniel redogör för arbetet med utveckling av den Nära Vården.  En omställning 

behövs för att bl.a. möta behov som en ökande befolkning med alltfler äldre 

medför, förväntningar på högre tillgänglighet och kontinuitet, förväntningar och 

nya krav på digitala lösningar. För att ställa om behövs nya sätt att arbeta, bättre 

samarbete och samordning och ett mer proaktivt arbete.  

 

Styrgruppen har arbetat med att definiera begreppet Nära Vård utifrån 

aspekterna geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Det är 
patienten som ska uppleva närhet till vården.  

Thomas Jungbeck lyfter fram att den utveckling som pågår med allt mer 

kvalificerad vård i hemmet väcker oro hos många kommuner med farhågor om 

kostnadsövervältringar.  

Daniel berättar att i styrgruppen för Nära vården finns en representant för 

VästKom med och en referensgrupp har nyligen bildats med representanter för 

kommunerna. Daniel mfl kommer gärna och informerar om arbetet och 

diskuterar samverkan. Socialhandläggarnätverket lyfts fram som ett lämpligt 

forum.  

 
7. Information 

- Presentation av Gunilla Fasth, kommunikatör, med huvuduppgift att arbeta 

med kommunikation kring gemensamma frågor för kommunerna och VGR. 

Huvuduppdraget är att bygga upp en gemensam regional webbplattform 

för vårdsamverkan. Under hösten kommer besök att göras i delregional 

vårdsamverkan. Gunilla ombeds komma tillbaka till VVG och presentera 

förslag till prioriterade insatser. 

 

- Översyn länsgemensamma grupper – Thomas Jungbeck informerar om att 

Ida-Lena Svensson utsetts som processledare för uppdraget. En inledande 
kartläggning har gjorts över de grupper som finns idag.   

 

8. Övrig fråga 
- Tobias Nilsson beskriver VGR:s remissvar på delrapport i utredningen 

Samordnad utveckling för god och nära vård av Anna Nergårdh. VGR står 

bakom utredarens förslag i allt väsentligt. I samband med denna punkt lyfts 



 

 

frågan om möjlighet till dialog mellan remissmottagande kommuner och 

VGR. En stående punkt med aktuella utredningar/rapporter föreslås.  

 
 

Ordförande   Vice ordförande  
Ann Söderström   Thomas Jungbeck 

Hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR  Direktör VästKom 

 
 

 


