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Deltagare:	  	  
Jessica	  Ek	  	   	   	   Skaraborgs	  kommunalförbund	  
Hanna	  Linde	   	   	   Skaraborgs	  kommunalförbund	  
Elisabeth	  Jonsson	  	   	   	   Sjuhärads	  kommunalförbund	  
Linda	  Macke	   	   	   Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  
Elisabeth	  Beijer	   	   	   Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  
Idalena	  Svensson	  	   	   	   Göteborgs	  Stad	  
Lis	  Palm	   	   	   	   Fyrbodals	  Kommunalförbund	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	   	   Västkom	  
	  
Inbjudna:	  	  
Håkan	  Mannelqvist,	  VGR	  
Sverker	  Andersso	  (Skype)	  
	  

Ej	  närvarande:	  
Kerstin	  Söderlund	   	   	   Skaraborgs	  kommunalförbund 
Gunilla	  Bothén	  	   	   	   Sjuhärads	  kommunalförbund	  
Kristina	  Nyckelgård	  	   	   Göteborgs	  Stad	  
Lotta	  Wilhelmsson	   	   	   Fyrbodals	  Kommunalförbund	  
	  

MA	  SOCIALHANDLÄGGARMÖTE	  
Tid:	  18	  januari	  kl.	  08.30	  –	  15.00	  
Plats:	  Hotell	  Gästis,	  Varberg	  

1.   Föregående	  mötesanteckningar	  
Till	  handlingarna.	  

2.   Strategi-‐Framtidens	  hälsa	   	   	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

Beslut	  i	  LiSA	  att	  det	  är	  de	  delregionala	  vårdsamverkansområdena	  att	  samarbeta	  med	  SKL	  om	  
arrangera	  workshops.	  VGR	  kommer	  inte	  att	  kunna	  vara	  med	  på	  alla	  workshops	  med	  högsta	  
ledningen,	  men	  kommer	  ändå	  att	  finnas	  representerade.	  Frågan	  väcks	  om	  inte	  första	  steget	  
borde	  vara	  att	  ta	  detta	  till	  VVG,	  Anneli	  tar	  med	  frågan.	  	  

3.   Nationell	  läkemedelslista	  regeringspromemoria	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde/	  Linda	  Macke	  

Information	  om	  förslag	  till	  ny	  lag,	  lagen	  om	  nationell	  läkemedelslista	  som	  ersätter	  lagen	  om	  
receptregister	  och	  lagen	  om	  läkemedelsförteckning.	  Förslaget	  syftar	  till	  att	  tillgodose	  
patientens	  och	  hälso-‐	  och	  sjukvårdspersonalens	  behov	  av	  information	  om	  patientens	  
läkemedelsbehandling	  och	  samtidigt	  tillgodose	  det	  behov	  av	  integritetsskydd	  som	  patienten	  
har.	  
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I	  registret	  ska	  det	  finnas	  information	  om	  förskrivna	  läkemedel	  och	  läkemedelsnära	  varor,	  
både	  förskrivna	  och	  uthämtade	  samt	  tre	  nya	  uppgifter:	  aktiv	  substans	  i	  läkemedlet,	  
ordinationsorsak	  och	  senaste	  datum	  för	  uppföljning	  eller	  utsättning	  av	  
läkemedelsordinationen.	  Tillgång	  till	  uppgifter	  i	  registret:	  vårdpersonal,	  apotekspersonal,	  
patienten	  själv	  och	  ev.	  ombud.	  

4.   Samarbetsavtalet	  hjälpmedel	   	   	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	   	  

Det	  nya	  avtalet	  ser	  ut	  i	  stort	  sett	  som	  det	  gamla,	  men	  består	  nu	  av	  ett	  huvudavtal	  och	  fyra	  
specifikationer.	  Tecknande	  av	  nytt	  avtal	  sker	  under	  våren	  2017.	  Ikraftträdande	  i	  september.	  
	  
Prognosen	  under	  hösten	  visade	  att	  medel	  skulle	  återbetalas	  till	  kommunerna.	  Summan	  som	  
ska	  återbetalas	  blir	  4,7	  mkr.	  Utskick	  från	  VästKom	  kommer	  inom	  kort.	  

5.   Återkoppling	  från	  möte	  i	  SRO	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

Mötet	  blev	  inställt.	  Beslutspunkt	  om	  hjälpmedelsavtalet	  tas	  via	  mail.	  

6.   Demensriktlinjer	  
Linda	  Macke	  

Webbenkät	  för	  GAP-‐analys	  är	  utskickad	  till	  äldreomsorgs-‐	  och	  funktionshinderchefer	  i	  de	  49	  
kommunerna.	  Svar	  senast	  den	  27/1.	  Enkätsvaren	  kommer	  användas	  som	  underlag	  för	  det	  
forsatta	  arbetet	  i	  länet.	  

7.   EBP-‐konferens	  deltagare	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde	  

Alla	  kommunalförbund	  har	  för	  avsikt	  att	  anmäla	  team	  till	  den	  15/2.	  

8.   HoS-‐avtalet	  implementering	  
Sverker	  Andersson	  	  

Ansvaret	  för	  implementeringen	  ligger	  hos	  vårdsamverkan.	  Det	  har	  varit	  ett	  första	  möte	  med	  
vårdsamverkan	  och	  på	  nästa	  möte	  ska	  man	  ta	  fram	  aktiviteter.	  Sverker	  tar	  kontakt	  med	  
Lerum	  och	  Alingsås	  som	  inte	  ingår	  i	  någon	  av	  de	  fem	  vårdsamverkansorganiseringarna	  i	  
länet.	  	  
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Socialhandläggargruppen	  menar	  att	  vi	  även	  kommer	  behöva	  ett	  kommunalt	  spår,	  Anneli	  tar	  
med	  frågan	  till	  VästKom	  för	  en	  implementeringsplan.	  	  Anneli,	  Sverker,	  Linda	  och	  Anna	  
Karlsson	  arbetar	  med	  det	  kommunala	  spåret.	  

9.   ADL-‐intygen	  
Håkan	  Mannelqvist	  	  

Håkan	  berättar	  hur	  gången	  har	  varit	  inom	  VGR	  och	  vilka	  kontakter	  han	  har	  haft	  med	  VästKom	  
under	  perioden	  hösten	  -‐14	  till	  våren	  -‐15.	  I	  september	  -‐16	  blev	  avtalet	  klart.	  Avtalet	  är	  
tillfälligt	  och	  gäller	  2017	  ut.	  Christina	  Möller	  VGR	  kommer	  arbeta	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  nytt	  
långsiktigt	  avtal	  för	  2018	  och	  framåt.	  	  

Socialhandläggarna	  konstaterar	  att	  det	  var	  en	  miss	  från	  kommunernas	  sida	  att	  ärendet	  inte	  
lyftes	  politiskt	  samtidigt	  som	  arbetet	  föregick	  i	  VGR.	  Socialhandläggarna	  påtalar	  vikten	  av	  att	  
kommunerna	  får	  vara	  med	  och	  tycka	  till	  om	  avtalet	  som	  tas	  fram	  för	  2018	  och	  vilka	  
konsekvenser	  nuvarande	  avtal	  får	  för	  den	  enskilde.	  Håkan	  kommer	  föreslå	  att	  Christina	  
Möller	  arbetar	  tillsammans	  med	  kommunerna	  med	  det	  nya	  förslaget.	  
	  
VGR	  räknade	  med	  att	  det	  skulle	  göras	  560	  intyg/år,	  varav	  ca	  hälften	  från	  kommunerna.	  
Verksamheterna	  är	  i	  gång	  sedan	  september	  och	  det	  har	  inte	  varit	  något	  stort	  tryck	  ännu,	  
bara	  enstaka	  intyg,	  ca	  20-‐30	  st	  har	  utfärdats	  under	  hösten	  -‐16.	  	  
	  
Uppdrag	  till	  Sverker	  Andersson	  att	  sätta	  samman	  all	  information,	  våra	  kvarstående	  frågor	  
samt	  konsekvenserna	  för	  den	  enskilde	  i	  en	  rapport.	  Utifrån	  rapporten	  aktualiserar	  Anneli	  ett	  
ärende	  till	  Ledningsgruppen	  VGK.	  Kommunalförbunden	  lyfter	  rapporten	  till	  socialcheferna	  
och	  politiken	  i	  kommunalförbunden.	  	  

10.  Övriga	  frågor	  

Förbereda	  förmöte	  RSS	  15	  mars	  
Elisabeth	  Beijer	  
	  
Västra	  Götaland	  ansvarar	  för	  förmiddagen.	  Yvonne	  Lennemyr	  från	  Region	  värmland	  bjuds	  in	  
för	  att	  tala	  om	  ”Nya	  perspektiv”.	  Elisabeth	  och	  Anneli	  håller	  i	  mötet.	  Elisabeth	  samlar	  in	  
punkter	  från	  övriga	  nätverket.	  	  

Kunskapsstyrning	  -‐	  inbjudan	  till	  workshop	  24/2	  
Elisabeth	  Beijer	  

Ledningsgruppen	  VGK	  ställde	  sig	  bakom	  inbjudan	  med	  vissa	  mindre	  justeringar.	  Inbjudan	  har	  
gått	  ut	  till	  kommunalförbunden	  som	  skickar	  till	  de	  socialchefer	  som	  finns	  med	  i	  NSK:s	  och	  till	  
vårdsamverkan.	  	  
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Psykisk	  hälsa	  
Elisabeth	  Beijer	  

Kommunerna	  har	  sagt	  ja	  till	  mellankommunal	  samverkan	  för	  gemensam	  kunskapsutveckling	  i	  
länet.	  Lotta	  Wilhemsson	  har	  dock	  inte	  det	  uppdraget	  utan	  har	  återgått	  till	  Fyrbodal	  på	  50%.	  	  

GR	  föreslår	  att	  kommunalförbunden	  samarbetar	  och	  skapar	  en	  arbetsgrupp	  där	  Lotta	  ingår.	  
Övriga	  instämmer.	  Då	  skulle	  medlen	  gå	  till	  utbildningskostnader	  istället	  för	  lönekostnader.	  
Förslag	  att	  Lotta	  sammankallar	  en	  person	  från	  varje	  kommunalförbund.	  Anneli	  tar	  med	  
frågan	  till	  Lotta.	  

BBIC	  

Angående	  hälsoundersökningar	  i	  BBIC	  och	  hur	  de	  hanteras	  i	  regionen.	  Kanske	  behövs	  även	  
en	  kunskapsinsats	  i	  regionen.	  Anneli	  träffar	  VGR	  19/1,	  Jessica	  Ek	  arbetar	  med	  detta	  
tilsammans	  med	  Anneli.	  

Revidering	  av	  Västbus	  riktlinjer,	  	  
Lotta	  Wilhemsson	  	  

Behovet	  av	  revidering	  av	  Västbus	  riktlinjer	  har	  identifierats	  i	  samband	  med	  arbetet	  med	  
handlingsplanen	  psykisk	  hälsa.	  Frågan	  tas	  till	  VVG.	  	  

	  

Anneli	  Bjerde	   	   	   	   Linda	  Macke	  

Ordförande	  	   	   	   	   Sekreterare	  

	  

	  


