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Agenda SRO 19 oktober

• Återkoppling från samtal med kommunerna i Göteborgsregionen 

gällande Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

• Information om förlängning av Överenskommelse om samverkan vid 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

• Ställningstagande till justerade uppdrag och namn inom 

samarbetsorganisationen för hjälpmedel:

• Ledningsråd medicintekniska produkter (MTP)

• Politisk beredningsgrupp MTP

• Förslag till Beredning för sammanhållen hälso- och sjukvård

• Datum och tider för SRO år 2023



Återkoppling från samtal med 
kommunerna i Göteborgsregionen 
gällande Färdplan länsgemensam 
strategi för god och nära vård och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser

Föredragande: Erik Lindskog, VD VästKom

• Vid extrainsatt SRO 29/9 fick VästKom och Västra 

Götalandsregionen i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag på 

förlängning av Överenskommelse för in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.

• Vid presidiemöte 3/10 fick VästKom i uppdrag att ta fram ett 

kommunförslag, ”Vad vill kommunerna?”

• Processen pågår

• Ingen färdig tidsplan

Ställningstagande: SRO noterar informationen. 



Information om förlängning av 
Överenskommelse om samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård

Föredragande: Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

• Tjänstemän från VästKom och Västra Götalandsregionen har gått 

igenom överenskommelsen. Mindre justeringar i texten har gjorts. 

Dokumentet är nu hos jurist inom VGR för genomgång. Förslaget 

innebär en förlängning till och med 2024-12-31. 

• Fortsatt hantering: 

• Ledningsråd för Hälsa vård och omsorg 19 okt.

• Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, 27 okt.

• Politiskt Samrådsorgan, SRO, 24 nov.

Ställningstagande: SRO noterar informationen. 



Ställningstagande till justerade 
uppdrag och namn inom 
samarbetsorganisationen för 
hjälpmedel:

- Ledningsråd medicintekniska 
produkter (MTP)

- Politisk beredningsgrupp MTP

Föredragande: Föredragande: Anneli Assmundson Bjerde, VästKom, Emma 

Övelius, Lumell Associates.

• 42 kommuner samt Västra Götalandsregionen har hittills beslutat att vara 

med i samarbetet och skriva under samverkansavtalet. 

• Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel har genomfört ett gediget 

arbetet kring hur uppdraget kring digitala hjälpmedel inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst bäst tas om hand vilket har resulterat 

nedanstående förslag som SRO ställde sig bakom.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom justerade uppdrag och namn inom 

samarbetsorganisationen för hjälpmedel och rekommenderar huvudmännen 

att besluta i enlighet med förslaget:

• Byta namn på Ledningsråd Medicintekniska produkter (MTP) till 

Ledningsråd för hjälpmedel. 

• Byta namn på Politisk beredningsgrupp MTP till Politisk beredningsgrupp 

för hjälpmedel. 

• Godkänna förslaget på reviderad uppdragsbeskrivning för Ledningsrådet 

för hjälpmedel (tidigare Ledningsråd Medicintekniska produkter).

• Godkänna förslaget på reviderad uppdragsbeskrivning för Politisk 

beredningsgrupp för hjälpmedel (tidigare Politisk beredningsgrupp MTP).



Förslag till Beredning för 
sammanhållen hälso- och sjukvård

Föredragande: Johnny Magnusson, Regionstyrelsen och Maria Hellström 

Berhe, VGR.

• Underlag för första diskussion presenteras: ingång från Västra 

Götalandsregionen om en önskan att utveckla SRO utifrån sin nya 

politisk organisation. 

• Tydliggöra SRO:s roll som beredning under Regionstyrelsen.

• En gemensam yta för att koordinera och samordna den delregional 

samverkan.

• Kommunalförbunden och VästKom tar med frågan, reflektera och 

ska ge en samlad återkoppling. 

Ställningstagande: SRO noterar informationen.



Datum och tider för SRO år 2023

Föredragande: Johanna Karlsson Deucher, sekreterare

• Förslag till mötesdagar är de föreslagna torsdagar som presidiet för 

Beredning för hållbar utveckling (BHU) sammanträder under år 

2023. Tiden är 13.00-15.00.

• 12 januari, utgår då nya representanter i SRO inte kommer 

vara utsedda.

• 23 februari 

• 28 april (fredag)

• 1 juni (möte enbart för SRO)

• 7 september 

• 23 november

• Extramöte i december vid behov

Ställningstagande: SRO noterar informationen. 



Den här presentationen tas fram efter 
möte för Politiskt Samrådsorgan (SRO)

ANVÄND PRESENTATIONEN FÖR ATT

Få en kort sammanställning 

av vad SRO tog ställning till i 

nära anslutning till mötet. 

Presentera vad SRO 

tog ställning till i 

andra sammanhang.

Alla sammanställningar från SRO

FÅ LÖPANDE NYHETER OM VÅRDSAMVERKAN 
DIREKT I DIN MAILKORG

Prenumerera här!

https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/prenumerera-pa-nyheter-fran-vardsamverkan.se/

