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Agenda VVG

• Information om satsningar inom Vårdval 
Vårdcentral

• Fortsatt dialog om delregional 
samverkansplanering inför sommaren 2022

• Länsgemensamt utvecklingsarbete

• Information om riktlinje Förvaring och transport 
av avlidna för Västra Götalandsregionen

• Delrapport Patientkontrakt och SIP



Information om 
satsningar inom 
Vårdval Vårdcentral

Föredragande: Anna Persson och Karin Overgaard, VGR.

Information och dialog

• Satsningar på äldre i uppdraget för vårdcentral med fokus 

på läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård.

• Förändring av grundersättning: Har riktat in medel till de 

äldre.

• Stärkt uppdrag läkarmedverkan i kommunal hälso- och 

sjukvård: höjd ersättning, nytt uppdrag, på kommunal 

boendeenhet och nytt begrepp medicinskt 

rådgivningsansvar

• Viktig fortsättning att komma tillbaka och följa upp.

Ställningstagande: VVG noterar informationen.



Förändring av 
grundersättning

160 miljoner kronor har förts in 
som nya satsningar i 
grundersättningen, riktat mot äldre 

Utöver det har även särskilda 
ersättningar ökat för målgruppen 
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Viktlisteeffekt - K och M är orginal och Kvinnor, Män är 
justerade

K M Kvinnor  Män
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Patientansvar
- det största uppdraget

Innefattar alla patienter i kommunal 
hälso- och sjukvård

Inbegriper planerade och akuta 
insatser för patient och stöd i 
patientärende till kommunens 
personal

2022-05-09
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Fortsatt dialog om 
delregional 
samverkansplanering 
inför sommaren 2022

Föredragande: Förslagsvis ordförande i varje 
delregionalt vårdsamverkansområde
Dialog

• Skaraborg kompletterade föregående möte med sin 

rapport

• Använder upprättade kanaler 

• Upplever en god samverkan

• Dialogmöten med sjukhus, primärvård kommun veckovis för 

att stämma av vårdplatser



Länsgemensamt 
utvecklingsarbete

Föredragande: Malin Swärd, Västkom, Anki Schutz, 
VGR.

Information

• En utvecklingsplan tas fram för att stödja det 

länsgemensamma arbetet med att bygga upp en 

långsiktig och hållbar vård och omsorg som tar sikte 

på förflyttningen till en god och nära vård.

Ställningstagande: VVG noterar informationen.



Omfattning och ansvar
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• Utvecklingsplanen är långsiktigt och följer Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård och gäller till 
2030. 

• Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

• Vårdsamverkan Västra Götaland ansvarar för utvecklingsplanen 
på länsnivå

• På delregional och lokal nivå är uppdraget att planera och 
genomföra aktiviteter samt vara ett stöd för implementering 
och uppföljning. 

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Från Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
till genomförande 
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Utvecklingsområden

Prioriterade områden

Perspektiv 

1. Gemensamt ansvar – ledning och 
styrning 

2. Förändra och utveckla arbetssätt 
i samverkan

3. Stärka grundläggande 
förutsättningar i samverkan

Perspektiv

OBS! Utdrag ur presentationsmaterial



Information om 
riktlinje Förvaring 
och transport av 
avlidna för Västra 
Götalandsregionen 
och länets kommuner

Föredragande: Information ges av Angela Olausson, 

VästKom. 

• Ett förtydligande kring ansvar.

• Behöver jobba vidare med implementering av 

riktlinjen.

• Tillägg; Vid transport av avliden ska en bårhusremiss 

följa med den avlidne. Det är vårdhuvudmannen som 

ansvarar för att fylla i bårhusremissen och skicka 

med den vid transport.

Ställningstagande: VVG noterar informationen.



Information kring 
utkast Rapport 
patientkontrakt och 
SIP

Föredragande: Lena Arvidsson, VGR.

Information 

• Arbetsgruppen hade i uppdrag att förtydliga 

nödvändiga begrepp och hantering av Regional 

riktlinje för Patientkontrakt och Länsgemensam 

riktlinje för SIP så att de förstärker varandra, samt att 

tydliggöra när och hur Patientkontrakt respektive SIP 

ska användas i Västra Götaland. 

• Arbetsgruppens tydliggörande är att SIP och 

Patientkontrakt är två begrepp med liknande innehåll 

men de går inte att likställa med varandra. Det ena 

utesluter inte det andra utan de existerar jämsides 

med varandra. 

Ställningstagande: VVG noterar informationen.



Projektets uppdrag
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Termer och 

definitioner

Omvärlds-

bevakning 

Sverige

Planera för 

informations-

material till 

invånare

Bidra med att 

planera för ett 

digitalt stöd

Förslag till 

långsiktig 

samverkan 

och förtydliga 

gemensamt 

ansvars-

område
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Övriga 

Regioner 

jobbar olika 

med frågan

Arbetat 

igenom Termer 

och 

definitioner

Stämt av med 

digitalisering

Förslag om 

samlad 

informations-

insats

Samexistens

Informations-

insatser till 

medarbetare

Resultatet av gruppens uppdrag
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PATIENTKONTRAKT

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANPLAN PLAN PLANPLAN PLAN
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Kommande möten

8 juni, kl. 13.00-15.00
8 september, kl. 09.00-11.00
5 oktober, kl. 09.00-11.00
10 november, kl. 09.00-11.00
7 december, kl. 09.00-11.00



Den här presentationen tas fram direkt efter 
möte för Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

ANVÄND PRESENTATIONEN FÖR ATT

Få en kort sammanställning 

av vad VVG tog ställning till i 

nära anslutning till mötet. 

Presentera vad VVG 

tog ställning till i 

andra sammanhang.

Alla sammanställningar och mötesanteckningar från VVG

FÅ LÖPANDE NYHETER OM VÅRDSAMVERKAN 
DIREKT I DIN MAILKORG

Prenumerera här!

https://www.vardsamverkan.se/organisation/vardsamverkan-vastra-gotaland/
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/prenumerera-pa-nyheter-fran-vardsamverkan.se/

