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Anteckningar - Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 

Datum:  2020-09-22 
Tid:  kl. 10:00-15:00 
Plats:  Skype 
 

Deltagare: Anne-Charlotte Larsson, Björn Gunnarsson, Karolina Wolmhag, Johanna Junkvist Lindau, 

Charlotte Bliesener Falkenström, Krister Bergkvist, Carola Murås, Christer Nygren, Lena Arvidsson, 

Solveig Högberg, Jessica Ek, Maria Fredriksson, Linn Wallér (punkt 3 och 4) 

 
1. Presentationsrunda Alla 

 
2. Uppdrag och organisation Maria Fredriksson 

 
Presentation av organisation, uppdrag samt deltagande personer i Ledningsrådet, Regional 
beredningsgrupp, de olika arbetsgrupperna samt GITS operativ förvaltning. Till GITS operativ 
förvaltning finns också knutet resurs från VGR IT samt ett förvaltningsstöd.  
 
Det finns ett önskemål från Arbetsgrupp rutin att få en person från Vårdval rehab som 
ordinarie till gruppen samt en person från Psykiatri öppenvård att kunna adjungera till 
gruppen. 
 

3. Gemensam informations- och tjänstesamordning GITS Linn Wallér 
Presentation av GITS vad gäller organisation, uppdrag och finansiering. Uppdraget utgår från 
verksamheterna hos alla parter och finansieras 50/50 mellan region och de 49 kommunerna.  
 
Uppdraget är delat i två huvudsakliga delar. En del för Informationsöverföring där SAMSA IT-
tjänst, överenskommelse, riktlinjer och rutin ingår. En del som ger förutsättningar för säker 
hantering av behörigheter och information där beställning och utgivning av SITHS-kort finns. 
 
Vi kommer gärna ut på besök till er, hör av er om intresse finns. 
 
Det finns för närvarande tre personer från GITS som deltar i FVM-projektet. Två av dem finns 
med i grupper som ska designa och konfigurera Millennium och en person finns inom 
projektet Support och förvaltning. 
 
Det är viktigt med kopplingen till FVM-projektet bland annat med tanke på det arbete som 
görs nu och framöver med överenskommelse och riktlinjer samt utveckling av SAMSA IT-
tjänst och rutiner. 
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4. Samtyckesrutin  Linn Wallér 
  
Rutin för samtycke till informationsöverföring mellan vårdgivare har tagits fram för att skapa 
en enhetlighet i hur och vad som behöver göras för att säkerställa den personliga 
integriteten. En arbetsgrupp med deltagare från olika verksamheter och professioner har 
deltagit i framtagandet och Regional arbetsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg har 
varit referensgrupp. 
 

5. Aktuella aktiviteter utifrån målområde i verksamhetsplanen Maria Fredriksson 
 
GITS Operativ förvaltning ansvarar för genomförandet av förvaltningsplanen, med stöd av 
Regional beredningsgrupp och tillhörande arbetsgrupper för beredning och operativt arbete.  
 
Arbetsgrupper och Operativ förvaltning 
Mål och aktiviteter i förvaltningsplanen är grupperade utifrån vilka arbetsgrupper som ska 
finnas under perioden. Ledningsrådets och verksamheternas vilja har varit att inte ha för 
många arbetsgrupper – därför sorteras mycket in under Operativ förvaltning. Arbetsgrupper 
ska finnas för arbete med SIP, rutin, utveckling samt avvikelser. Arbetet med avvikelser 
delregionalt är igång i varierande grad, hur det ska knyta an till Regional beredningsgrupp är 
inte helt klart. Specifika arbetsgrupper för distansmöte och utbildning (stöd- och 
utbildningsmaterial) finns inte i nuläget. 

 
 

6. Utvärdering överenskommelse och riktlinje Lena Arvidsson & Solveig Högberg
  

I uppdraget ingår att utvärdera följsamhet till gemensam regional Överenskommelsen och 
riktlinje, utvärdera den ekonomiska modellen för betalningsansvar samt identifiera om den 
enskilde upplever trygghet vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Underlaget kommer att bygga på underlag från statistik och utdata, följeforskning från 
Kommunforskning i Västsverige, webbkollen och avvikelser från MedControl Pro. 
 
Utvärderingen planeras ske skyndsamt då kommande revideringen av överenskommelse och 
riktlinjen ska ske parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 
 

7. SIP-riktlinjen  Jessica Ek 
 
Förslag till Riktlinje SIP är nu klar, efter remissomgång med inkomna synpunkter. Bland annat 
förtydliganden kring förskola/skolas del i SIP samt förtydliganden kring lagstiftning och dess 
betydelse för olika lagrum. 
Jessika beskriver det stora arbetet som gjorts och hur det planeras för implementeringen. 
Ledningens betydelse för en bra implementering betonades, och även vikten av tydlighet och 
utbildning.  
 
En fråga om SIP kontra Patientkontrakt kom upp. Svaret är att det pågår ett arbete kring 
patientkontrakt regionalt och det jobbet är inte klart. Vi får vänta och se.  
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8. Mötesformer och kommande möten 
 
Sekreterarskap – önskemål från gruppen att deltagare från Operativ förvaltning skriver. 
Digitala möten - fortsättningsvis året ut. Bra om dessa möten ligger innan Ledningsrådets 
möten. Ledningsrådet har två ytterligare möten under terminen – 5 oktober och 9 december. 
Önskemål att vi skickar en Doodle på förslag till mötestider. 
 
 

9. Övriga frågor 
a. Rutin för personer som har behov av insatser från Vårdval Rehab efter utskrivning 

från slutenvården vid Covid-19. Då inga behov av kommunala insatser föreligger. 
Ändringarna på en reviderad version, som innebär att Vårdval rehab avslutar 
ärenden, diskuterades och godkändes. Skickas till gruppen inom kort, för vidare 
spridning i berörda organisationer.   
 

b. Kommunikationsplan vid driftstörning av SAMSA IT-tjänst finns på hemsidan och 
beskriver vad sker och vem som agerar. På samma ställe finns även lite mer 
handgripliga tips för användare. 
 

c. Fråga från SIMBA – fått synpunkter på otydlighet i rutinen efter revideringen utifrån 
att meddelandet Info vid utskrivning är borttaget.  
Syftet med skrivningen i rutinen klargörs under mötet. Johanna återkommer om 
otydligheter kvarstår då frågan i så fall hamnar hos Arbetsgrupp rutin.  
   

d. Synpunkter på själva mötet och upplägget. 
 

- Bra möte  
- Bra nivå på frågorna! 
- Lite för mycket detaljer i slutet, dessa frågor bör avhandlas i arbetsgrupperna 
- Önskar en tydlighet i vad jag ska ta med mig från mötet 
- Tydligare ingresser i agendan och uppdelning, exempelvis av vad som är 

diskussionsfrågor och vad som är beslutsfrågor. 
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Deltagare    

 Kommun och sjukvård–
samverkan i 
Göteborgsområdet 

Anne-Charlotte Larsson Processledare 

 Göteborg stad Björn Gunnarsson Ordförande och sammankallande till 
delregional utvecklingsgrupp SAMSA 

 SAMLA - Samverkan Lerum 
Alingsås 
 

Karolina Wolmhag Samordnare 

 SIMBA Johanna Ljungkvist Lindau Delregional samordnare 
  

 Södra Älvsborg Charlotte Bliesener 
Falkenström 

Koordinator Närvårdskontoret 

 Skaraborg 
 

Krister Bergkvist 
 

Till klockan 
14.00 

Fyrbodal Carola Murås Kanslichef Vårdsamverkan 
Fyrbodals kansli  

 GITS Operativ förvaltning Maria Fredriksson  
 

 

 GITS Operativ förvaltning Christer Nygren 
  

  

 GITS Operativ förvaltning Solveig Högberg  
 

 

 GITS Operativ förvaltning Lena Arvidsson 
 

 

 GITS Operativ förvaltning Jessica Ek 
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Representant utses av delregional Vårdsamverkan. Sammansättning av gruppen avgörs av kompetens. En jämn 

fördelning mellan slutenvård, öppenvård och kommun eftersträvas. Gruppen kan vid behov förstärkas av 

adjungerade personer med specifik kompetens. 

Representant utses av delregional Vårdsamverkan. Sammansättning av gruppen avgörs av kompetens. En jämn 

fördelning mellan slutenvård, öppenvård och kommun eftersträvas. Gruppen kan vid behov förstärkas av 

adjungerade personer med specifik kompetens. 

Representant utses av delregional Vårdsamverkan. Sammansättning av arbetsgruppen avgörs av 
kompetens. En jämn fördelning mellan slutenvård, öppenvård och kommun eftersträvas.   
 


