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Agenda SRO

• Lägesrapport om Ukraina
• Återkoppling från Vårdsamverkan Västra Götaland
• Förlängning av befintligt inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningarna i Västra Götaland
• Fördelning av länsgemensamma medel för 

ungdomsmottagningarna 2022
• Fördjupad analys av arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 

2018–2021 
• Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 

2023–2024
• Förslag till samverkansavtal digitala hjälpmedel 



Lägesrapport 
om Ukraina

Föredragande: Per Albertsson, VGR.

Information

• Flest kvinnor och barn.

• Flest yngre än 45 år.

• Massflyktsdirektivet gäller fortsatt.

• Fokus på hälsoundersökningar och vaccination.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.



Lägesrapport

• Totalt sett låg belastning på sjukvården hittills

• Stort behov av Information och Kommunikation

• PV kommer att belastas. Stort fokus på  Hälsoundersökningar och vaccination

• Belastningen på Mödravård och Förlossning mindre än befarat (21 gravida 
identifierade)

• På sikt troligen ökad belastning Psykikatri inklusive BUP

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Återkoppling från 
Vårdsamverkan 
Västra Götaland

Föredragande: 

Helena Söderbäck, Västkom, Kaarina Sundelin, VGR.

Information

• På senaste VVG hade man en givande dialog om hur 

delregionerna planerade för en god samverkan under 

sommaren. 

• Delregionerna delade sina erfarenheter och planer 

där det gemensamt framkom bland annat:

• Dialog är viktigt.

• Täta möten under sommaren för att hålla varandra 

uppdaterade om läget, belastning och personal.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.



Förlängning av 
befintligt 
inriktningsdokument 
för ungdoms-
mottagningarna i 
Västra Götaland

Föredragande: Catharina Sundström, Västkom, Ulrika 

Söderlund, VGR.

Ställningstagande

• Ett nytt samverkansavtal för ungdomsmottagningarna 

ska tas fram. Uppdragshandling på SRO 30 juni.

• För att inte få glapp behöver det nuvarande 

inriktningsdokumentet förlängas.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslaget till 

förlängning av befintligt inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningarna i Västra Götaland till och med 

dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst 

till och med 2024.



Fördelning av 
länsgemensamma 
medel för 
ungdomsmottagning
arna 2022 

Föredragande: Anna Simonsson, VGR, Catharina 

Sundström, Västkom.

Ställningstagande

• Nationella medel fördelas till länsgemensam nivå.

• Förslaget är att fördela medlen efter invånarantal till 

verksamheterna.

Ställningstagande: 

• SRO ställer sig bakom förslaget till fördelning av 

länsgemensamma medel för 

ungdomsmottagningarna 2022.

• SRO ställer sig bakom förslaget att de 

länsgemensamma medlen rekvireras av Västra 

Götalandsregionen 2022. 



Fördjupad analys av 
arbetet med 
handlingsplan 
psykisk hälsa 2018–
2021

Föredragande: Amanda Gumpert och Jonas Lundberg, 

Lumell Associates, Catharina Sundström, Västkom, 

Anna Simonsson, VGR.

Information

• Länsgemensamt har stort arbete gjorts inom 

områdena SIP, brukarmedverkan och 

suicidprevention.

• Arbetet med handlingsplanen upplevs ha lyft frågan 

om psykisk hälsa och resulterat i ökad samverkan 

men resultat för invånaren är svåra att uppskatta.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.
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Sammanfattning:
Utifrån observationerna presenteras vägar framåt inom tre områden och på tre nivåer

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial

Fördelning av medel

VästKom/Västra Götalandsregionen

• Fördelningen av medel i olika delområden beskrivs i nuläget vara

oproportionerlig. Samtidigt finns en relativt flexibel användning av

stimulansmedel mellan de olika delområdena. Det skiljer sig dock mellan

olika vårdsamverkansområden hur mycket flexibiliteten nyttjas, vilket

skapar olika förutsättningar för användning av medlen. För att säkerställa

lika förutsättningar ses två möjliga vägar framåt:

– Delområdena justeras så att fördelningen bättre speglar hur

områdena förväntas driva kostnader. Exempelvis kan medel för

samsjuklighet minska medan medel för barn och unga kan öka.

– VästKom och VGR fortsätter att möjliggöra en flexibilitet samt

tydliggör hur vårdsamverkans-områdena kan nyttja medlen

mellan olika delområden.

• Uppmuntra och stötta vårdsamverkansområdena i att mer

långsiktigt planera för användning av medel, trots att beslut

om medelstilldelning tas årsvis.

• Stötta vårdsamverkansområdena i att implementera lyckade arbeten

inom handlingsplan psykisk hälsa i ordinarie verksamhet. På så vis

säkerställs en långsiktighet där aktivteter inte är beroende av att

tilldelning av stimulansmedel fortgår.

Vårdsamverkansområden

• Ta fram preliminära planer årligen för nyttjande av eventuella medel. 

Trots att beslut om medelstilldelning sker relativt sent på året är det 

möjligt att utifrån överenskommelserna planera för användning av medel. 

• Fortsätt att nyttja medel flexibelt samtidigt som hänsyn tas till 

handlingsplanens mål. 

Staten/SKR

• Skapa en långsiktighet i tilldelningen av medel, exempelvis genom större 

framförhållning kring framtida medel och överenskommelser som 

sträcker sig över en längre period. 

Organisation, ledning och styrning

VästKom/Västra Götalandsregionen

• Undvik stora förändringar av handlingsplanen innan dess att kommande nationell

strategi är framtagen. En bred förankring bör säkerställas vi eventuell revidering.

• Håll tät dialog med SKR så att eventuella framtida justeringar av handlingsplanen

ligger i linje med den framtida nationella strategin.

• Arbeta för att framtida handlingsplaner blir politiskt beslutade.

• Knyt an till den översyn av vårdsamverkansstrukturen som pågår och säkerställ att den nya

strukturen är tydligt kommunicerad och införstådd bland samtliga inblandade.

• Se över styrgruppens uppdrag, mandat och beslutsprocesser i samband med översynen av

vårdsamverkansstrukturen. Till detta behövs en plan för hur styrgrupp tar beslut och för hur

kommunikationen av besluten sker.

• Ta fram en gruppering för processledare inom respektive vårdsamverkansområde med syfte att

dela information och lärdomar samt bereda beslut inför styrgrupp.

• Fortsätta med ett kontinuerligt uppföljningsarbete av handlingsplanen. Vid en större revidering av

handlingsplanen, komplettera uppföljningen med processindikatorer och indikatorer som speglar

samverkan.

• Överväg att i framtida indikatoruppföljningar göra fördjupningar på delregional nivå.

• Förtydliga syftet med de olika målen vid behov, exempelvis mål V5.1.

Vårdsamverkansområden

• Skapa strukturer för att möjliggöra ett långsiktigt arbete med handlingsplanen, trots omsättning av 

personal. 

• I de fall det saknas, skapa nödvändiga strukturer, exempelvis samverkansgrupper, för att kunna 

bedriva ett delregionalt arbete. 

• Säkerställ kommunikationsvägar mellan delregionala processledare och vårdsamverkansområdets 

representanter i styrgruppen. 

• Arbeta för en ökad spridning av indikatoruppföljningen till relevanta aktörer.

• Vid uppstart av aktiviteter planera för hur delregional uppföljning ska genomföras. 

Staten/SKR

• Möjliggör en långsiktighet i regionernas arbete. Exempelvis genom att vid nya överenskommelser 

undvika för stora justeringar innan dess att kommande nationell strategi är framtagen.

• Håll kommuner och regioner informerade om utvecklingen av arbetet med psykisk hälsa. 

Genomförda aktiviteter

VästKom/Västra Götalandsregionen

• Se över vilket processtöd som är prioriterat på länsnivå, 

då detta påverkar vilka mål som får mer fokus. Säkerställ 

ett aktivt processtöd som kan stötta i genomförande av 

aktiviteter inom de områden som ses som särskilt 

prioriterade.

• Stötta vårdsamverkansområdenas arbete genom 

att lyfta goda exempel och förslag på aktiviteter 

inom de olika målen.

• Uppmuntra och ge stöd till genomförande av aktivteter 

inom mål där ett begränsat arbete genomförts, 

exempelvis mål V2.1,  V4.1 och B4.1, V5.1 och B1.2.

Vårdsamverkansområden

• Se över vilka mål som vårdsamverkansområdet 

har ett utbrett respektive begränsat arbete inom 

och omprioritera val av aktiviteter vid behov. 

• Möjliggör en process som säkerställer att valet av 

aktiviteter utgår från prioriterade behov och som gör att 

aktiviteter som enbart är lättillgängliga undviks. 

• Vid val och prioritering av aktivitet, tydliggör syfte, mål 

och förväntat resultat. Förankring av dessa bör även ske 

med berörda parter. 

• Se över möjligheten att anställa särskilda personella 

resurser för prioriterade mål.

• Se över användningen av kunskapshöjande 

aktiviteter och skapa förutsättningar för att 

kunskapen når operativ nivå. 

• Dela erfarenheter och goda exempel med andra 

vårdsamverkansområden genom 

vårdsamverkansstrukturen. 

Staten/SKR
• Sprid goda exempel på aktivteter mellan olika län.

• Uppmuntra och stötta 

vårdsamverkansområdena i att mer 

långsiktigt planera för användning av 

medel, trots att beslut om 

medelstilldelning tas årsvis.

• I de fall det saknas, skapa nödvändiga strukturer, 

exempelvis samverkansgrupper, för att kunna bedriva ett 

delregionalt arbete. 

• Säkerställ kommunikationsvägar mellan delregionala 

processledare och vårdsamverkansområdets 

representanter i styrgruppen. 

• Stötta vårdsamverkans-

områdenas arbete genom 

att lyfta goda exempel och 

förslag på aktiviteter inom 

de olika målen.

• Se över vilka mål som 

vårdsamverkansområdet 

har ett utbrett respektive 

begränsat arbete inom och 

omprioritera val av 

aktiviteter vid behov. 

• Se över användningen av 

kunskapshöjande 

aktiviteter och skapa 

förutsättningar för att 

kunskapen når operativ 

nivå. 

• Undvik stora förändringar av handlingsplanen innan 

dess att kommande nationell strategi är framtagen.

• Håll tät dialog med SKR så att eventuella framtida 

justeringar av handlingsplanen ligger i linje med den 

framtida nationella strategin. 



Förlängning av 
länsgemensam 
handlingsplan för 
psykisk hälsa 2023–
2024

Föredragande: Anna Simonsson, VGR, Catharina 

Sundström, Västkom

Ställningstagande

• Nuvarande länsgemensam handlingsplan för psykisk 

hälsa gäller fram till 2022.

• Förlängning av handlingsplanen till 2024 för att gå i 

takt med nationell satsning.

• Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fått i 

uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 

runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 

resultera i en ny nationell handlingsplan som 

beräknas träda i kraft 2025.

Rekommendation om förlängd Handlingsplan psykisk hälsa och en fördjupad analys 

av arbetet hittills - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förlängning av 

länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–

2024 samt överlämnar handlingsplanen till 

huvudmännen för beslut .

https://www.vardsamverkan.se/nyheter/handlingsplan-psykisk-halsa-forlangs-och-insatserna-fokuseras-utifran-en-fordjupad-analys-av-arbetet-hittills/


Förslag till 
samverkansavtal 
digitala hjälpmedel 

Föredragande: Emma Övelius, Lumell Associates.

Ställningstagande

• Det finns ett starkt stöd för samverkansavtalet.

• Avtalet går nu ut till parterna för beslut.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslag till 

samverkansavtal digitala hjälpmedel och 

rekommenderar respektive huvudman att besluta i 

enlighet med förslaget. 



Övergripande summering av remissvaren (sida 1 av 2)

Totalt 36 remissvar har inkommit. De visar 

sammantaget att det finns ett gott stöd i länet för 

att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med 

förslaget.

33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten:

• 33 (100 %) är positiva till ramarna för 

samarbetet

• 33 (100 %) är positiva till uppdrag och 

organisation

• 32 av 33 (97 %) är positiva till investeringen

ARBETSMATERIAL FÖR DISKUSSION 12

Exempel på kommentarer som betonar vikten av samarbetet:

• Det är positivt och medför stora fördelar att samverkan mellan regionen och

kommunerna i Västra Götaland fortsätter att utvecklas mot ett sammanhållet

Västra Götaland

• Intentionerna ligger väl i linje med omställningen av vården med en särskilt

tydlig koppling mot nära vård och digitalisering

• Det är positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt

• Det är positivt att befintliga välfungerade strukturer används vid

införandet.

• Samarbetet och samverkansavtalet är viktigt för att skapa förutsättningar för

en jämlik nära vård oavsett geografisk hemvist.

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Övergripande summering av remissvaren (sida 2 av 2)

Övergripande medskick för det fortsatta arbetet

• Se över att styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel har rätt organisation och kompetens för att omhänderta uppdraget på ett bra sätt (pågår)

• Säkerställa att fördelningen av kostnadsansvaret blir tydligt mellan huvudmän och gentemot invånarens eget ansvar (styr- och ledningsstrukturen)

• Beakta att nya riktlinjer kommer vara viktiga och bör upprättas i samråd med huvudmännen. Exempel på önskemål om vad som behöver regleras

(hanteras av styr- och ledningsstrukturen – pågår)

- vad som omfattas av hälso- och sjukvård, socialtjänsten och bostadsanpassning

- kostnadsansvar mellan huvudmän och gentemot egenansvar

- vilket ansvar som ligger på förskrivare/beställare, samt ansvar för uppföljning och kompetens

- vad som gäller vid överflyttningar vid flytt mellan olika huvudmän

• Utreda och beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet (planerat hösten 2022)

• Tydliggör hur skolan kan få tillgång till digitala hjälpmedel (täcks genom nuvarande avtal om grundutrustning)

• Hitta goda arbetssätt för hur enskilda huvudmän kan vara med och påverka produktsortimentet samt kravställa specifika funktioner och produkter.

Detta är särskilt viktigt för produkter som har integrationer mot IT-system eller andra helhetslösningar som redan finns (Ledningsrådet)

• Säkerställa att aktörer som investerat mycket i digitalisering kan behålla det som fungerar bra och inte får en försämring från nuvarande läge

(Ledningsrådet)

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Kommande möten

Mötesform: Teams (tills vidare)

Tid: klockan 13.00-15.00 (så länge mötet hålls digitalt)

30 juni

19 oktober

24 november



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

ANVÄND PRESENTATIONEN FÖR ATT

Få en kort 

sammanställning från SRO. 
Presentera vad SRO 

tog ställning till i 

andra sammanhang.

Alla sammanställningar och mötesanteckningar från SRO

FÅ LÖPANDE NYHETER OM VÅRDSAMVERKAN 
DIREKT I DIN MAILKORG

Prenumerera här!Prenumerera! 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/prenumerera-pa-nyheter-fran-vardsamverkan.se/
https://vastkom.us5.list-manage.com/subscribe?u=fb025eb5cdb27bf230720d96c&id=00232e885f

