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SAMMANFATTNING 
Tertialet har till stor del präglats av två områden; Framtidens vårdinformationsmiljö och 
aktiviteter till följd av Corona-krisen där VästKom har varit mycket involverad i att stödja 
kommunerna inom vård och omsorg.  

Styrelsemöten har hållits i januari och mars liksom BHU och SRO. 

 

 

Aktiviteter under perioden – uppföljning av 
aktiviteter i verksamhetsplanen per kvartal 1  

| Se över regionala samverkansarenor 

Arbetet med att se över och utvärdera de regionala samverkansarenorna startade under 
våren och kommer att gå hand i hand med arbetet om gemensam färdplan för god och nära 
vård. Dock har båda dessa arbeten fått pausa när arbetet med Covid-aktiviteter kom igång i 
mitten av mars. Arbetet avser att starta upp igen i augusti och tidplanen kommer att bli 
förskjuten. 

| Utveckla VästKoms kommunikation 

En analys av målgrupp och syfte för att anpassa innehållet så att webbplatsen blir till största 
nytta, kommer att göras under hösten. Hittills har befintlig web strukturerats upp och 
rensats på inaktuell information. VästKoms webbplats kommer även att på ett tydligare 
sätt samordnas med ”Vårdsamverkan.se”. Vi är dock beroende av resurser från VGR och 
den person som skulle arbeta med detta har varit sjukskriven. Vi diskuterar olika lösningar 
med VGR, på detta problem. 

| Utveckla och använda de nationella arenorna  

Påverkan har särskilt fokuserats på strukturen för Digitalisering och bolagets Ineras arbete, 
för att det bästa sätt ska kunna stödja kommunerna. Detta har resulterat i att tidigare 
ledningsstruktur för Inera avslutats, i denna hade VästKom flera roller. VästKom fortsätter 
påverkansarbetet för en tydlig nationell lednings- och förankringsstruktur – för hela SKR-
koncernen.  
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| Målbild och Färdplan för Nära Vård  

Uppdraget från SRO om att ta fram en gemensam målbild och en strategisk färdplan för 
området hälsa, vård och omsorg är i fokus 2020. Målbilden ska visa hur vi, i samverkan, 
förflyttar oss mot en god och nära vård. Färdplanen tas fram med i stor delaktighet från 
kommunalförbunden och VGR:s verksamheter. En process för genomförande riggades 
innan vi drabbades av Covid och arbetet planeras istället att genomföras efter sommaren.  

Delbetänkandet (SOU 2020:19) av utredningen samordnad utveckling för God och nära vård 
är nu ute på remiss. VästKom är inte remissinstans men bidrar i VGR:s svar angående kapitel 
4. Kapitlet handlar om Samverkan för omställning inom hälso-och sjukvården.  

| Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)  

Arbetet med att stödja kommunerna i sina beslut har varit intensivt med olika former av 
informationsträffar, filmer och dokumentation. Optionerna som kommunerna tagit 
ställning till är:  

• Option 1: informationsutbyte mellan vårdgivare 

• Option 2: stöd för elevhälsa 

• Option 3: stöd för kommunal hälso- och sjukvård 

Nu har alla 49 kommuner sagt ja till option 1 som är grunden för samverkan mellan 
vårdgivare. 14 kommuner har tecknat avtal om option 2 om elevhälsa och nio har tecknat 
avtal om option 3 som innebär att man använder Millennium som gemensamt 
journalsystem i resan för Framtidens vårdinformationsmiljö. Avtal kommer att ingås med 
Cerner Sverige AB som levererar Millennium och med VGR vad gäller drift och förvaltning. 

Arbetet fortsätter med att designa funktioner och arbetsflöden i Millennium som ska passa 
hälso- och sjukvården i hela Västra Götaland. I maj går vår projektledare för Kommun-FVM 
vidare till utmaningar inom SKR varför vi kommer att rekrytera hennes ersättare. 
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| Kunskapsstyrning  

Kunskapsrådets arbete startade med en kick-off den 27 februari. Rådet är sammansatt av 
deltagare från både kommunerna och regionen och har i uppdrag att bygga upp en struktur 
för samverkan inom kunskapsstyrning. 

Målet är att varje patient/brukare i Västra Götaland ska ha tillgång till vård och omsorg 
utifrån bästa tillgängliga kunskap oavsett om vården ges av regionen eller kommunen. 

Under dagen fick deltagarna en presentation av det arbete som pågår på såväl nationell, 
delregional som lokal nivå. En stor del av dagen ägnades också åt diskussioner om 
förväntningar, fortsatt arbete och kunskapsrådets uppdrag. Arbetet skulle sedan fortsätta 
med workshops kring olika sjukdomsförlopp. Dock fick även detta ställas på vänt och rådet 
har haft ett digitalt möte samt planerar uppstart igen efter sommaren. En viktig del som 
kom fram på mötet är att kunskapsstyrningen liksom färdplanen för den nära vården måsta 
vävas ihop med arbetet för FVM-implementeringen. 

| Psykisk hälsa  

Vi har i Västra Götaland en gemensam handlingsplan mellan kommunerna och VGR för 
psykisk hälsa 2019-2020. Inom ramen för den pågår ett flertal aktiviteter på såväl lokal, 
delregional som regional nivå. Det finns ett förslag om förlängning av planen till 2022 som 
styrgrupp psykisk hälsa ska ta ställning till i augusti.  

Som ett exempel på en regional aktivitet inom ramen för handlingsplan psykisk hälsa kan 
nämnas att en gemensam handlingsplan mellan kommunerna och VGR för suicidprevention 
har tagits fram. SRO ställde sig bakom handlingsplanen via e-mail i maj.  

| Uppföljning av avtal och överenskommelser 

Arbetet med uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och 
Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning har blivit försenat till förmån för 
aktiviteterna med Covid. Arbetet beräknas komma igång efter sommaren och rekrytering 
av kommunal processledare till arbetet är påbörjad. 
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| Projekt-arbeten inom området digital verksamhetsutveckling som 
drivs i samverkan med Västra Götalandsregionen utifrån den 
gemensamma organisationen GITS och styrgrupp SITIV 

 

Under första kvartalet har vi arbetat med Samordnad vård- och omsorgsplanering inklusive 
utveckling av samordnad individuell planering och IT-tjänsten SAMSA. Värt att notera är att 
digitala möten för vårdplanering via video efter flera års arbete låg på höga 70% av antalet 
genomförda möten i början av året, för att under Covid-19 hamna på nästintill 100%. 
Fortsatt erbjuds utgivning av säkerhetstjänster (säkra kort) i samverkan, ett ökat behov 
genom Covid-19.   

Ett förslag till remissvar, på den statliga utredningen ”Framtidens teknik i välfärdens tjänst”, 
har tagits fram av VästKom och förmedlats till kommunerna för möjlighet till 
återanvändande. Förslaget är i delar framtagen med VGR. En uppdragsbeskrivning inom 
samma område, välfärdsteknik, är framtagen och beslutad av den gemensamma 
tjänstemannagruppen SITIV. Avsikten är att ta fram ett förslag och erbjudande till 
kommunerna och VGR om ett utökat samarbete. Det utökade samarbetet kan med fördel 
vara en utveckling av befintlig samverkan eller en nyetablering om det är lämpligt. 

 

| Aktiviteter till följd av Corona-pandemin 

 

VGR och VästKom har arbetat intensivt för att utveckla samverkansarbetet mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen i syfte att minska smittspridning och 
skapa en effektivare och bättre vård för patienter och brukare. Vi har använt våra 
befintliga samverkansplattformar vilket har gynnat arbetet väl! 
 
Vi har regelbundna vårdsamverkansmöten ”VVG-Covid” två gånger i veckan och dessa 
leder till att vi delar information och behandlar frågor och svar, samt får inspel till det 
stödmaterial som behöver tas fram. 
 
Strukturen underlättar även kommunikationsflödet mellan lokal, delregional samt 
regional nivå. På vardsamverkan.se/covid-19 finns samlad information, gemensamma 
dokument samt länkar till smittskydd och vårdhygien. 
 
Det finns många frågor från kommunerna kring användningen av skyddsmaterial i den 
kommunala hälso- och sjukvården samt hemtjänsten. Vad ska man använda och när. 
Det har förekommit skyddsstopp med hänvisning till arbetsmiljöverket. Efter hand har 
vi löst dessa frågor i samverkan.  
 
De främsta områden som VGR och VästKom samverkar inom nu kopplat till Covid-19 
har varit skyddsutrustning, tester av olika grupper, transporter samt stöd i form av 
dokumentation och riktlinjer.  

  

https://www.vardsamverkan.se/covid-19/


 

 

Verksamhetsplan VästKom 2020 6 

 

| Stöd till näringslivet och kompetensutveckling  

VästKom har deltagit i Västsvenska möten för kraftsamling kring Covid och varit behjälpliga 

när kommunalförbunden behövt driva en fråga gemensamt. Dock har det varit av blygsam 

karaktär. Förbunden har arbetat var och en med desa frågor. den 3 juni publicerades en 

gemensam debattartikel från aktörer i VästSverige ”Västsverige går samman och storsatsar 

för en hållbar omställning” där ledamöterna i västKoms presidie, tillika ordföranden för de 

olika kommunalförbunden står med som avsändare.  

 

EKONOMISK UPPFÖLJNING  
 

Prognosen följer i stort sett budget. Det vi ser är ett antal förseningar av projekt påverkade 
av Corona-pandemin. Detta påverkar både intäkter och de kostnader som är rörliga. Vi 
behöver inte använda statliga medlen till resurser i projekten. Risken är att projekt och 
åtgärder som gagnar kommunerna blir försenade. Vi har hopp om att intäkter går att flytta 
fram till 2021 om det är så att projektaktiviteter inte hinns med. Under Corona-pandemin 
har största delen av vår fasta personal fått lägga annat åt sidan för att helt ägna sig åt 
åtgärder till följd av Corona. För att sänka kostnader för inställda projekt har vi kunnat 
senarelägga en anställning och avstå från tjänsteköp och konsulttjänster. 

 

 

 

 

VästKom uppföljning per april 2020 MSEK

Budget Prognos Diff

Intäkter
Medlemsavgifter kommunalförbunden "2-kronan"' 3,4 3,4

Kommunbidrag "6-kronan" 10,3 10,3

Kommunbidrag "6-kronan" Extra satsning 2020 (FVM) 9 9

5,6 4 -1,6 Viss neddragning då projekt är försenade pga Covid 19

Summa Intäkter 28,4 26,7 -1,6

Kostnader
Lokaler -0,3 -0,3 0

Administration, Kommunikation -1,1 -1 0,1

Avrop från Kommunbidrag 6-kronan 0

-e-samordnare från kommunalförbunden ordinarie -4 -4 0

-e-samordnare från kommunalförbunden extra satsning -4 -4 0

-GITS gemensam förvaltning med VGR -2 -2 0

-GITS projekt med VGR -2,1 -2,1 0

0

Egna konferenser, arrangemang -0,5 -0,2 0,3 Inställt pga Covid 19

Inhyrd personal till projekt, tjänsteköp -2,2 -1,4 0,8 Viss neddragning då projekt är försenade pga Covid 19

Personal tillsvidare -10 -9,5 0,5 Viss neddragning då projekt är försenade pga Covid 19

Personal projekt (FVM) -2 -2 0

Summa Kostnader -28,2 -26,5 1,7

Resultat 0,2 0,2 0,1

VästKoms andel av statliga bidrag till projekt i samverkan


