
 
 

 
 
 
 

 

MA- Uppstart av arbete med avvikelsehantering i samverkan 
180215 
 

Närvarande: 
Karl Fors, Thomas Brezicka, Siv Torstensson, Rose-Marie Nyborg, Daniela Björk, Anneli Bjerde 
 

Agenda 
• Hur gå vidare med uppdraget? 

• Styrgrupp/rådgivande grupp? 

• Representanter till arbetsgrupp/referensgrupp 

• Tidplan 

• Övriga frågor 
 
Thomas har frågor om gränsdragningen mellan samverkan mellan kommunerna och VGR 
och ett gemensamt IT-system. Det finns frågor som behöver lösas när det gäller ett 
gemensamt IT-system. Det finns även en hel del juridiska frågor som behöver redas ut. Enligt 
Karl och Siv kommer frågan att behöva tas omhand, men det har även gjorts en del arbete 
som kommer att kunna användas framöver. Vi är i rummet eniga om att vi bör anamma en 
bred definition av begreppet avvikelser.  
 

Arbetsorganisation 

Rådgivande grupp/styrgrupp 

• Rose-Marie Nyborg, VGR 

• Thomas Brezicka, VGR 

• Daniela Björk, VGR 

• Siv Torstensson, Fyrbodals Kommunalförbund/VästKom 

• Karl Fors, VästKom 

• Anneli Bjerde, VästKom 
 

Inledande mötestider för den rådgivande gruppen/styrgruppen våren 2018 
12 mars -skype 
26 mars -skype 
 

Arbetsgrupp 

• Processledare kommun: Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund, VästKom 

• Processledare från VGR: Daniela Björk 

• Utvecklingsledare från vårdsamverkan (förslagsvis 2-3, övriga kan ingå i en 
referensgrupp.) 

• IT-kompetens 
 



 
 

 
 
 
 

 
Gunilla Fasth, som är den kommunikatör som är anställd gemensamt av VGR och VästKom 
för samverkansarbete, kommer att kunna bistå med kommunikationsstöd.  
 

Referensgrupp 
Förslagna kompetenser i gruppen 
- Juridisk kompetens 
- Patientsäkerhetsansvarig 
- IT och integrationsansvarig (VGRs ICC-enhet) 
- Sjukhus: Chefsläkare, Chefssjuksköterska 
- Primärvård inklusive Rehab: Närhälsan-Medicinskt ansvarig, verksamhetschef. 
- Privata utförare – Medicinskt ansvarig, verksamhetschef. 
 
 
Hur går vi vidare 
Processledarna påbörjar under mars månad arbetet med upplägg: 

• Processledarna sätter samman en projektplan. 

• Processledarna rekryterar deltagare till en arbetsgrupp och gör en ny tidsplan. 

• Siv kontaktar kommunikatör Gunilla Fasth  

• Två mötestider för styrgruppen har bokats in.  
 
 
Kontaktuppgifter till delregional vårdsamverkan: 
Fyrbodal: amira.a.donlagic@vgregion.se 
Göteborgssamverkan: anne-charlotte.larsson@vgregion.se 
Simba: sara.olander@vgregion.se 
Samla: carina.westerelve@alingsas.se 
Skaraborg: agneta.nilsson@vgregion.se 
Närvårdssamverkan Södra älvsborg: narvardssamverkan.info@vgregion.se 
 

Mötestider i VVG samt SRO 2018 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG  
9 mars skype 
19 april kl 13.30-16.30 
29 augusti kl 13.30-16.30 
17 oktober kl 13.30-16.30 
 
Det politiska samrådsorganet, SRO 
22 februari, kl 12.30-14.30 
4 maj, kl 12.30-14.30  
28 september, kl 12.30-14.30 
9 november, kl 12.30-14.30 
    Anteckningar /Anneli 
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