
 

 

SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 
Tid: 10 november 2016, kl. 09.30 – 15.30 
Plats: VästKom, Anders Personsgatan 8 

Deltagare  
Jessica Ek    Skaraborgs kommunalförbund 
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Jonsson    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Gunilla Bothén    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Linda Macke    Göteborgsregionens kommunalförbund 
Elisabeth Beijer   Göteborgsregionens kommunalförbund 
Idalena Svensson    Göteborgs Stad 
Kristina Nyckelgård   Göteborgs Stad  
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom 
Charlotta Wilhelmsson  Västkom 

1. Föregående mötesanteckningar 

ADL-intyg – det står fyra ställen ”i landet” men ska vara ”i länet”.  

2. Information om arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa 
Charlotta Wilhelmsson 

2016 års överenskommelse för psykisk hälsa är fokuserad på att en analys och handlingsplan ska tas 
fram. Charlotta har hållit samman arbetet på kommunsidan. En styrgrupp finns, har träffats två 
gånger. En kickoff har genomförts med ett 70-tal personer då ett antal fokusområden formulerades. 
Ett underlag har tagits fram som rapport till SKL, samtliga 49 kommuner i länet har lämnat in denna 
rapport i tid.  

Vi väntar oss en  ny överenskommelse för 2017 som kommer i december 2016. Ett förslag till 
underlag för fortsatt satsning 2017 och 2018 i länet finns utskickat till dagens möte samt resultatet 
från en enkät till kommunerna. Man har varit nöjd och uttrycker bland annat att det finns intresse för 
fortsatt samverkan, såväl genom vårdsamverkan som mellankommunalt.  

Av 33 miljoner föreslås att 2 miljoner avsätts för gemensam utveckling. Lotta har utformat en länk 
som kommunerna kan svara direkt i om man är intresserad eller ej.   

Det kan vara svårt för de små kommunerna att finna brukarrepresentanter att samarbeta med. Det 
finns ett behov av att utveckla brukarmedverkan på den strukturella nivån. Charlotta har därför 
föreslagit att det avsätts medel 2017 och 2018 för att kunna koppla an till VGR:s arbete med att 
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utveckla brukarmedverkan. Inom NSPHiG arbetar två personer med detta. En fråga som ställs är 
vilket uppdrag VGR har gett till NSPHiG.  

Charlottas plan är att med underlaget som grund besöka nätverken i respektive kommunalförbund.     

Undderlaget kommer att justeras med några små korrekturändringar och kan sedan skickas ut till 
relevanta nätverk av kommunalförbunden. 

3. Riktlinjer Schizofreni  
Charlotta Wilhelmsson 

Nya nationella riktlinjer om stöd och insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 
kommer inom kort. Finns det anledning att samarbeta inom länet med detta? Hösten 2017 planeras 
för en remissversion, den slutliga beräknas vara klar i slutet av 2017.  

Socialhandläggargruppen tycker att ett länsgemensamt arbete är i denna fråga är meningsfullt och 
ställer sig bakom Charlottas förslag.  

4. Kunskapsutveckling/kunskapsstyrning 
Elisabeth Beijer och Anneli Assmundson Bjerde 

Med avstamp i den överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten 2016 som tecknats mellan regeringen och SKL har VGR och Västkom tecknat en 
gemensam avsiktsförklaring för 2016-2018 där man åtar sig att på länsnivå under år 2016 arbeta för 
att finna en gemensam och långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet. VästKom och 
GR fick hösten 2016 i uppdrag från kommunalförbundsdirektörerna att bjuda in till en arbetsgrupp 
med representanter för kommunalförbunden, VGR, NSK och NSK-s, vårdsamverkan och FoU med 
sikte på en workshop vid årsskiftet. Fokus: Hur vi arbetar vi i länet med att ta emot  riktlinjer och 
andra nationella stöddokument, som en del av kunskapsstyrningen. Arbetsgruppen har träffats och 
planerat en workshop som ska genomföras den i februari 2017. VGR uttrycker att man ställer sig 
positiva till att kommunerna påbörjar detta arbete själva  men att VGR väljer att inte delta fullt ut i 
detta skede.  

Förslag på datum för workshopen är den 24 februari 2017. Tanken är att genomföra en heldag med 
cirka 70 deltagare och målet är:  

Att få en beredskap för att ta emot och sprida nationella vägledningsdokument. Kunna besvara 
frågan om hur kommunerna i VG,  när det är aktuellt tillsammans med VGR, tar emot nationella 
vägledningsdokument samt vilka förutsättningar som behöver finnas. 

Socialhandläggarna stämmer av det föreslagna datumet för workshop, den 24 februari med berörda 
personer inom sina egna organisationer  

5. Reviderade riktlinjer för demens  
Jeanette Andersson, Linda Macke och Elisabeth Jonsson 

Linda, Jeanette och Elisabeth J har varit på möte på Socialstyrelsen om revidering av riktlinjerna vid 
demens.  Tre representanter för VGR deltog också. Den övergripande tidsplanen är att en 
remissversionen ska släppas den 23 november. Ett nationellt seminarium den 10 februari 2017 
planeras. Under våren och sommaren ska indikatorerna sättas. Socialstyrelsen kommer att arbeta 
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vidare med det vetenskapliga underlaget. En slutversion planeras hösten 2017, därefter regionala 
seminarier för spridning. Redan den 23 november, då förslaget beräknas komma, avser man att 
implementeringen ska påbörjas. (Troligtvis sker utskicket från Socialstyrelsen direkt till 
kommunerna.) Man anser att det tar så lång tid för implementeringsprocessen att det är lämpligt att 
börja på det här arbetet så snart som möjligt. Den nya tillstånds- och åtgärdslistan är nerbantad mot 
tidigare riktlinjer, innehåller 73 rader mot tidigare 157. Det finns en ekonomisk beräkning för varje 
område, både för landstingen och kommunerna.  

Inför seminariet den 10 februari är kontaktpersonerna ombedda att utse arbetsgrupper regionalt 
med synpunkter på remissversionen samt att starta lokala diskussioner som stödjer 
implementeringsarbetet. Kontaktpersonerna samt två kommunrepresentanter per 
kommunalförbund bjuds in att åka på konferensen, vilket för kommunernas del av respektive 
kommunalförbund.  

Vi anser att varje kommun måste skriva sitt eget remissvar. 

Kontaktpersonerna utgör arbetsgruppen i VG, inte för remissvar, men för att arbeta tillsammans om 
implementeringsarbetet. De särskilt utsedda personerna från kommunerna, bör de också bjudas in? 
Hur ser kopplingen ut mot länssamverkansgruppen för äldre? Våren 2018 kan Socialstyrelsen komma 
ut och vi kan anordna en gemensam konferens i länet, detta kan arbetsgruppen planera för, men 
kanske behövs också någon gemensam aktivitet våren 2017. Linda är sammankallande för 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen återkommer med ett förslag om fortsatt arbete.  

6. Lägesrapport Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Anneli Assmundson Bjerde 

Den 25 november kommer förslaget på avtal upp till den politiska styrgruppen och SRO. Ett 
tjänsteutlåtande kommer därefter att finnas klart inför beslut i kommunalförbundens styrelser i 
december. Respektive kommunalförbunds styrelse rekommenderar sina kommuner att anta 
förslaget. Implementeringen påbörjas i december. 

7. ADL-intyg 
Anneli Assmundson Bjerde och Elisabeth Jonsson 
 

VGR har beslutat att fyra verksamheter inom Närhälan ska kunna utfärda intyg  för LSS. FK och VGR 
har växlat pengar men kommunerna ska betala 7 200 kronor per intyg. Elisabeth J och Anneli har 
spårat ett dokument i ett nyhetsbrev 161103 inom VGR och en information till utförare inom 
Närhälsan. Man skriver där att en långsiktig lösning kommer att sökas. Här hänvisas också till att 
Västkom fått ett erbjudande, men Västkom har inte nåtts av detta. Det är alltså bara internt som VGR 
skickat ut en information.  
 
Konstateras alltså att det inte varit fråga om dialog, förhandling eller information till kommunerna 
eller Västkom. Frågan finns inte omhändertagen i Vårdval rehab/kokboken.   
 
Några synpunkter som lämnats från kommunerna: 
 
Närhälsan borde utföra detta mot vanlig patienttaxa. Avgifter vid LSS kan tas ut i vissa fall.  
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Bör tas in i kokboken. 
Den vårdcentral som känner patienten gör utredningen bäst, oftast är personerna kända. 
SKL bör finnas med i dialogen, hanteringen av denna fråga bör vara likvärdig i hela landet 
Hur har detta kunnat beslutas utan dialog eller förhandling med kommunerna? 
Översynen av LSS – är detta en fråga som tas upp där? 
 
Sverker Olofsson på Västkom och Elisabeth J kommer att fortsätta att reda i frågan. Målet är att 
utredningarna hanteras som andra utredningar, mot vanlig patientavgift. Västkom kommer också att 
gå ut med en information till kommunerna. 

8. Framtidens vårdinformationsmiljö (tidigare ”3R”) - digitalisering 
Thomas Jungbeck 

VGR upphandlar kärnsystem och kommunerna har fått ett erbjudande om att delta i upphandlingen. 
Sommaren 2018 kommer upphandlingen att vara klar. Den innefattar delar som inte är helt 
definierade. Deltagandet sker genom  fullmakt till VGR, som företräder kommunen i upphandlingen. 
Man ska upphandla en majoritet av vårdens processer, här innefattas kommunernas elevvård och 
kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Fullmakten gäller från den dag då den undertecknas, då 
får samma funktionalitet inte upphandlas på annat sätt. Skulle det uppstå gränsdragningsproblem får 
frågan ställas till VGR.  Kommunen åberopar en option, kommunen fattar eget tilldelningsbeslut och 
eget avtal med leverantören. Man har dock ingen skyldighet att fatta avtal.  

VästKom vill gärna att kommun hälso- och sjukvårdspersonal deltar i arbetet med upphandlingen, 
oavsett om  den egna kommunen är intresserad eller ej, för att beskriva det informationsbehov som 
kommunen har. Kommunerna har en viktig roll i att påverka hur kärnsystemen utformas.  

Om kommunen inte  är med får man göra en egen upphandling, 49 kommuner skulle kunna göra 
något tillsammans. Detta förslag kan väckas av kommunerna till Västkom.   Kommunerna skulle 
kunna delta i en integrationsplattform med VGR. NPÖ skulle kunna vara ett exempel på 
integrationsplattform. Integrationsplattformen är inte aktuell för denna upphandling, det finns ingen 
sådan idag. 

För de kommuner som sitter i befintliga långa avtal finns det ingen risk att gå in i detta, det finns 
inget åtagande för kommunen. Men om man precis står inför nytt avtal blir det en annan situation. 

För kommunernas del vore det högst önskvärt att finna system som hanterar både SoL och HSL.  

Det tar nästan två års tid för optionsupphandingen, då VGR beskriver sina önskemål i dialogform och 
förfrågningsunderlaget mejslas fram inför ett formellt förfarande.  

Kommunerna ska lämna fullmakten för option senast den 18 november.  

9. Uppdragshandling, Vårdsamverkan Västra Götaland 
Anneli Assmundson Bjerde 

LiSA ska fatta beslut om uppdragshandlingen som en grundstruktur för Vårdssamverkan Västra 
Götaland den 16 november. En uppföljning ska ske om ett år.  

10. Mobil närvård 
Jeanette Andersson 
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I Skaraborg har man lagt strukturen för ledning och stryrning av mobil närvård inom vårdsamverkan. 
Där finns också en lärandeplattform för kunskapsstödet. En ersättningsmodell ska testas nästa år i 
Skaraborg och kan komma att implementeras i VG. 

Vid dagens möte fokuseras  på lärandeplattformen. Det är viktigt att inse att samverkan och 
utveckling inte löser sig självt utan beredning och stödstrukturer, anser Jeanette, och det är en 
erfarenhet som är viktig att ta in i arbetet med Vårdsamverkan Västra Götaland. Tilliten och 
förståelsen för varandra är grunden. I Skaraborg finns det koordinatorer kopplade såväl till den 
gemensamma vårdsamverkansnivån som till den operativa nivån (operativa ledningsgrupper). 
Koordinatorerna är utsedda av kommunerna och har uppdraget som en del av sin tjänst. Alla 
koordinatorer samlas för att arbetet ska kunna hållas samman.   Koordinatorer håller samman 
utvecklingsfrågor och leder exempelvis lärande nätverksträffar kring specifika frågor. De operativa 
ledningsgrupperna är också fördjupande ledning för mobil närvård. Den kommunala hälso- och 
sjukvården är basen, och det finns specialistteam från landstinget samt mobila palliativa team. I den 
mobila hemsjukvården ingår läkare.  Därför är det så viktigt att detta kopplas till 
vårdsamverkansstrukturen.  

VGR ser över sina ersättningsmodeller och som ett exempel har man sett på Skaraborgs mobila 
närvård. Det finns ett förslag till förändrad modell för att stärka samverkan. Idén är att gå ifrån att 
varje vårdcentral får betalt per diagnos etcetera och istället försöka se helheten. Vårdsamverkans 
styrgrupp hanterar detta.  Frågan om eresättningar kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.  

11. SKL Strategi - Framtidens Hälsa 
Anneli Assmundson Bjerde 

Tre av kommunalförbunden och Västkom har haft ett Skypemöte med Anne Bylund på SKL om 
satsningen. SKL står för inbjudan, arrangemang och kostnader. Vi har frågat efter kontaktperson på 
VGR men det har inte kommit fram något namn. SKL kommer att utse en kontaktperson för VG. 
Anneli pejlar vidare. En  möjlighet är att frågan om hur vi ska ta in detta i VG lyfts till Västkoms 
styrelse. 

12. Inriktningsdokumentet ungdomsmottagningarna 
Anneli Assmundson Bjerde, Gunilla Bothén och Jessica Ek 
 

Anneli, Charlotta och Rose-Marie Nyborg har träffat projektledaren på VGR. Gunilla och Jessica har 
deltagit i arbetsgruppen. En fråga är om det bör ske ett remissförfarande, vilket 
socialhandläggargruppen tror är lämpligt. Det finns frågor om arbetsgruppen ska fortsätta. En 
uppdragshandling ska tas fram för vad inriktningsdokumentet ska innehålla. Nästa möte i 
arbetsgruppen  för inriktningsdokumentet är den 21 december. Grunden för avtal hanteras som 
bilaga till inriktningsdokumentet. Dessutom finns en fråga om de båda arbetsgrupperna som finns 
kopplade till ungdomsmottagningarna kan slås samman (den andra rör satsningen på psykisk hälsa). 
Det finns också en fråga om huvudmannaskap där kommunerna har fått ett erbjudande om att 
överta huvudmannaskapet.  
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13. Plan - samspelet mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna och nationell nivå 
from 2017-SKL 
Anneli Assmundson Bjerde 

Vi har möjlighet att diskutera detta på SKL den 22-23 november.  

14. Bemanning-programrådet för ångest och depression (NSK-s och NSK) 
Jessica Ek  
 

Skaraborg har fått in två nomineringar som kommer att skickas in.  Ingen från GR eller 
Boråsregionen.  

15. NSK-s 
Elisabeth Beijer 

Information ges utifrån det senaste mötet 161020. Anteckningarna ligger på Project place. Bra om 
fler frågor förs in i NSK-s från socialcheferna så att det blir mer verkstad.  

16. Utvärdering Samarbetsavtalet Hjäpmedel 
Anneli Assmundson Bjerde 

Syftet är att med utvärderingen som grund ta fram ett underlag inför framtiden. Utvärderingen visar 
över lag att avtalet varit framgångsrikt. Vissa mindre förbättringsåtgärder har definierats  som 
ledningsrådet  kommer att arbeta vidare med. Rekommendationen till den politiska 
beredningsgruppen är att rekommendera SRO att samarbetet fortsätter. Ett reviderat avtal kommer 
därefter att gå via den politiska beredningsgruppen, SRO och Västkoms styrelse som en 
rekommendation till kommunerna. Anneli skickar ut tidplanen för processen.   

17. Planeringsdagar för socialhandläggarna 17-18 januari  
Anneli Assmundson Bjerde 

Ellisabeth J och Linda planerar tillsammans med Anneli för dagarna.  

 

18. Trygg och effektiv utskrivning  

Prop:en förväntas till våren 2017. Elisabeth J och Anneli åker till SKL på nästa möte.  

 

19. Nästa möte i socialhandläggargruppen 

Nästa möte är den 15 december. Går av stapeln på GR och Elisabeth har bokat lokal.  

/Elisabeth Beijer antecknade 
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