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Deltagare:  
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer     Göteborgsregionens kommunalförbund 
Maria Ljung     Göteborgsregionens kommunalförbund 
Annicka Thorén      Göteborgs Stad 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Ann-Katrin Schutz    Sjuhärads kommunalförbund 
 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Lotta Wilhelmsson    VästKom 
 
Ytterligare deltagare inbjudna 13.30-15.30  
Rose-Marie Nyborg    Västra Götalandsregionen, koncernkontoret  
Amira Donlagic     Vårdsamverkan Fyrbodal  
Charlotte Bliesner    Närvårdssamverkan Södra älvsborg  
Anne-Charlotte Larsson    Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet  
Carina Westerelve    SIMBA  
Lena Arvidsson     SAMLA  
Nils Gunnar Främberg   Vårdsamverkan Skaraborg  
Eva-Marie Gustafsson   Vårdsamverkan Skaraborg  
 
Inbjudna:  
Rose-Marie Nyborg, VGR 
Peter Almgren, VGR 
 
Meddelat förhinder:  
Jeanette Andersson 

KALLELSE   
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 
Datum: 2019-01-31   
Tid: 8.30 -15.30  
Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg   
Sekreterare:  Göteborgs Stad 

1) Föregående mötesanteckningar  
Godkänns  
 

2) Övriga frågor  
 

3) Godkännande av dagordningen 
 

4) Utökad screening av vårdbehov hos sköra äldre i riskzonen för försämrad tandhälsa - 15 min  
Bilaga 
Anneli Bjerde, VästKom 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen prövar under en treårsperiod en modell där gruppen ”sköra äldre” 
i samband med biståndsbeslut i två-fyra kommuner i Västra Götaland erbjuds en utökad 

http://www.vastkom.se/
http://www.vastkom.se/
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screening av tandhälsan. Målet är att utveckla en metod för tidig upptäckt av oral ohälsa, och att 
systematisera en process för att säkra en regelbunden tandvårdskontakt med förebyggande 
vårdinsatser 

 
Ställningstagande:  

Anneli återkopplar till Lena Kronvall, som arbetar med projektet på VGR att beredningsgrupp 
VGK fått information och att  beredningsgruppen anser att Lena kan gå vidare och kontakta de 
kommuner som hon haft i åtanke att samarbeta med i piloten. Om Lena behöver hjälp att hitta 
kommuner kontaktar hon VästKom. Lena är välkommen till beredningsgrupp VGK längre fram 
när projektet kommit igång för att berätta mer. 

 
5) 9.00 Regional plan för barn och ungas hälso-och sjukvård  

Peter Almgren, VGR 
Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för 
barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att på sikt uppnå en god och sammanhållen hälso- 
och sjukvård för barn och unga. Det finns en kommunal referensgrupp kopplad till 
arbetet.  Utvecklingsplan barn och ungas hälso- och sjukvård 
 
Under 2019 kommer en rapport där nedanstående områden belyses att tas fram 

• Helhetsbild barn och unga – trender, samhälle, hälso- sjukvård 
• Kartläggning: Barn och unga med komplexa behov 
• Viktigaste problemområden och vägarna framåt 

 
Ny samordnare för SIP, Jessica Ek, kommer tillsammans med Charlotta Wilhelmsson från 
Västkom att bjudas in att bjudas in till arbetsgruppen. 
 

Ställningstagande: 
Annica Johansson från Fyrbodals kommunalförbund kommer att ersätta Anki Schutz i 
referensgruppen.   

 
 
6) 9.30 Patientnämndsverksamhet  

Bilaga 
Rose-Marie Nyborg och Yvonne Tellskog, VGR  
VGR tillhandahåller sedan lång tid patientnämndsverksamhet åt kommunerna i länet och detta 
regleras i avtal mellan parterna. De flesta upprättades 1999 i samband med regionbildningen och 
har inte uppdaterats sedan dess. Därför har nu förslag till nya avtal som är uppdaterade efter 
dagens förhållanden och regelverk tagits fram. Rose-Marie Nyborg och chefen för  
patientnämndernas kansli var på beredningsgruppen i höstas för att höra hur kommunerna 
ställer sig till att revidera avtalet. och om revideringen ska göras tillsammans. Vi fick då besked 
att man önskar att VGR tar fram avtalsförslag som stäms Beredningsgrupp VGK.  
Förslaget är att nya avtal ska gälla from 1 jan 2020. Nuvarande avtal gäller året ut och förlängs 
automatiskt med ytterligare 2 år om det inte sägs upp innan 30 juni i år. Det nya förslaget 
innehåller inga förändringar i åtagandet och inte heller i den ekonomiska modellen för 
ersättning. 

 
 
 

http://www.vastkom.se/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-sjukvarden/barnuppdraget/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-sjukvarden/barnuppdraget/
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Ställningstagande:  
Varje kommunalförbund skickar ut avtalet till sina respektive socialchefsnätverk för synpunkter, 
samt sammanställer svaren och återkopplar till Rose-Marie Nyborg senast 15/2. Utifrån ett 
lärandeperspektiv är Patientnämnden intresserad  av att träffa politiken inom 
kommunalförbunden. VGR återkommer om önskemål kring detta och då får varje 
kommunlförbund återkomma/svara dem. 

 
 
7) Liggande transporter  

Anneli Bjerde, VästKom 
Liggande sjuktransporter är idag en del av ambulanssjukvårdens verksamhet i Västra 
Götalandsregionen (VGR) och drivs av respektive sjukhusförvaltning. Uppdraget för liggande 
sjuktransport innefattar inte resor mellan kommunala adresser, som till exempel till och från 
hemmet och kommunala boende. En gemensam UH är under framtagande. Syftet är att se över 
möjligheten att ta fram en överenskommelse mellan VGR och kommunerna kring hantering av 
liggande transporter mellan kommunala adresser. Uppdragshandling går som anmälningsärende 
till VVG 7/3. 

 
Ställningstagande:  

Önskvärt att en representant från varje kommunförbundsområde deltar i arbetet.  
GR: Anette Johannesson som varit med i framtagandet av uppdragshandlingen deltar. 
Skaraborg: Äldreomsorgschef 
Fyrboda:MAS 
Boråsregionen: MAS 
VästKom: processledare 

 
8) Workshop SKL  

Under 2018 har SKL inlett ett arbete kring framtida arbetssätt och organisationsformer inom 
socialtjänsten för att kunna möta framtidens utmaningar. Nu vill SKL bredda förankringsarbetet 
till den lokala politiska nivån, och bjuder in till en workshop den 11 mars kl. 13.00-16.00 i 
Stockholm. SKL vill ha hjälp av RSS med att välja ut en socialnämndsordförande per län. 
Stockholm, Västra Götaland och Skåne får medverka med 2 socialnämndsordföranden per län. 
Svar ska in till SKL senast den 15 februari.  
 

Ställningstagande:  
Elisabeth undersöker om någon inom GR kan delta och Annica kollar i Fyrbodal 

 
9) Ann Nergårdh kommer till Göteborg för att presentera det tredje delbetänkadet inom 

utredningen God och Nära vård  
Maria Ljung, Göteborgsregionen 
Göteborgsregionen har haft kontakt med Anna Nergårdh och hon kommer till Göteborg den 11 
juni för att presentera det tredje delbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för 
god och nära vård. Kan vi sätta ihop en mindre grupp som planerar besöket? 

 
Ställningstagande: 

En planering grupp tillsätts. Anneli och Maria deltar samt att Jeanette Andersson ska tillfrågas. 
Förslag om att boka lokalen på Dalheimers Hus. VGR tillfågas om deltagande och gemensam 
planering. 

http://www.vastkom.se/
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10) Frågor om samarbete kring barn i familjer med missbruk  

Anneli Bjerde, VästKom 
Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen under perioderna 2011–2015 samt 2017–2020 att 
stärka stödet till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning 
eller där våld förekommer, i enlighet med regeringens ANDT-strategi. En viktig del i arbetet är 
stöd till socialtjänsten i kommunerna i att utveckla ett samordnat, familjeorienterat arbetssätt 
med barn och familjer. Syftet är att uppmärksamma barns behov när förälder eller annan vuxen i 
familjen har missbruk/beroende, ge stöd i föräldraskap samt att se till såväl de individuella som 
samlade behoven i familjen för att minska risk och stärka skyddsfaktorer. 

Fråga från Socialstyrelsen 
Finns intresse och möjlighet för RSS i länet att i samarbete med Socialstyrelsen anordna ett 
nätverksmöte 2019 respektive 2020 för länets kommuner kring ett samordnat familjeorienterat 
arbetssätt i socialtjänsten rörande barn i familjer med missbruk? 
  

Ställningstagande: 
Anki tar med sig frågan för diskussion i den  Länsrgemensamma gruppen för frågor som rör 
missbruk och återkopplar till beredningsgrupp VGK. Gruppen träffas den 6/2. 
 

 
11) Återkoppling – arbetsgrupp kunskapsstyrning  

Charlotta Wilhelmsson  
Arbetsgruppen har haft ett första möte där bakgrund och förutsättningar beskrevs. Engagerad 
grupp med mycket inspel. Från VGRs sida är man angelägen om att deras 
kunskapsstyrningsprocess inte får överskugga uppdraget. Samtidigt ser vi från kommunsidan att 
det är en faktor att förhålla sig till eftersom vi blir ”uppvaktade” om att delta i olika processteam. 
Processledarna har fått i uppdrag att komma med förslag på avgränsningar av uppdraget. Arbete 
med detta pågår och ska presenteras för arbetsgruppen den 6/2.  
 
 

Ställningstagande:  
Beredningsgrupp VGK noterar informationen. Fortsatt Information om  arbetsgruppens arbete 
även vid nästa möte i VGK     

 
 
12) Informationsöverföring 

Hanna Linde, Skaraborg 
Hur kommunicerar vi effektivare? Gemensam sharepoint eller liknande? Ska vi webbsända 
Beredningsgruppens möten? 
 

Ställningstagande:  
Webb sändning är inte aktuellt, däremot kan respektive kommunalförbund bjuda i medarbetare 
från sin organisation till att delta vid vissa punkter via skype på beredningsgrupp VGKs möten. 
Delad gemensam yta: Anneli och Lotta kollar vilken gemensam yta vi ska ha, Teams ? 

  
 

13) Listan med pågående uppdrag 

http://www.vastkom.se/
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Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
Genomgång och uppdatering av pågående grupper. 

 
Övriga frågor:  
Inera och 1177 vårdguiden 
Flyttas till 28/2          

 
Ställningstagande:  

Representanter till olika processteam inom  VGRs kunskapsstyrning 
Vi deltar från kommunsidan i nuläget inte i några aktiviteter kopplat till kunskapsstyrningen  

 
 
Lunch 12.00-13.00 
 
 
Gemensam tid med vårdsamverkanskanslierna och VGR  
Tid: kl.13.30-15.30 
 
14) Samverkan vid in-och utskrivning  

Lena Arvidsson, VGR  
Lena ger aktuell information kring samverkan vid in och utskrivning och om den som forskning 
som pågår kopplat till området. 

 
15) Västbus remissrunda och förslag till ny överenskommelse  

Anneli Bjerde, VästKom 
En partsgemensam grupp har tagit fram ett förslag till en överenskommelse för Västbus. 
Förslaget har varit på remiss och ska upp på VVG den 7/3. Beredningsgruppen anser att det finns 
behov av förtydligande och bearbetning av texten. 
 

16) Genomgång agenda till VVG den 7/3  
Anneli Assmundson Bjerde och Rose-Marie Nyborg 
 

Föreslagna punkter till agendan 
• Omställningen inom VGR-Lägesrapport 
• Förslag om uppföljning av Hälso-och sjukvårdsavtalet  
• Samverkan In o utskrivning, lägesrapport  
• Det ofödda barnet-lägesrapport- 
• Summering av 2018  
• Uppstart medicinsk tekniska produkter  
• Suicidprevention-handlingsplan ut på remiss 
• Hälso och sjukvårdsinsatser till barn på kortidsboende, ärendet pausat pga pågående arbete 

hos Socialstyrelsen. Simba har synpunkter om att det pausats pga patientsäkerheten .  
 

 
17) Sammanställning 2018 samt frågor under 2019  

Anneli Assmundson Bjerde och Rose-Marie Nyborg 
Vilka frågor och områden ska vi prioritera under 2019?   
 

http://www.vastkom.se/


 

 
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

6 

En genomgång av agenda och logglista görs. 
 

Ställningstagande: Vårdsmverkan Simba  önskar en logg för det som ligger i pipe line. A 
Rose-Marie och Anneli kompletterar och skickar upprättad logglista till delregional 
vårdsamverkan.  
Avvikelsehantering i samverkan ska prioriteras , medcontrol är öppnat för kommuner/privata VC 
och projektet tar en nystart. Pilot ska startas.  
 
Övrig fråga : Områdesindelning FVM? 

 
Ställningstagande: Förslagsvis bjuds FVM in till ett VVG-möte. 
 
Anteckningar Annika Thorén 

http://www.vastkom.se/
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