
 

 

 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg    
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

MINNESANTECKNINGAR  
 
Tid:   17 februari kl 9.30-15.30 
Plats:   GR, Anders Personsgatan 8 , Göteborg 
 
Deltagare:  
Jessica Ek    Skaraborgs kommunalförbund 
Linda Macke   Göteborgsregionens kommunalförbund 
Elisabeth Beijer   Göteborgsregionens kommunalförbund 
Kristina Nyckelgård   Göteborgs Stad 
Lotta Wilhelmsson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Gunilla Bothén   Sjuhärads kommunalförbund 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
 
Inbjudna:  
Sverker Andersson   VästKom 
 
Förhindrade:  
Elisabeth Jonsson    Sjuhärads kommunalförbund 
Hanna Linde   Skaraborgs kommunalförbund 

 

1. Föregående mötesanteckningar 
Godkänns  
 

2. Övriga frågor?/Sekreterare?/Godkännande av dagordningen 
En lista över vem som skall föra anteckninar upprättas. Turordningen är: GR, Fyrbodal, 
Skaraborg, Boråsregionen.  
 

3. Strategi-Framtidens hälsa   
Anneli Assmundson Bjerde 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi 
för hälsa inom och i samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och 
omsorg. De har framfört önskemål om att genomföra workshops i varje län. LiSA-gruppen 
behandlade frågan i december och beslutade att detta skall göras delregionalt via 
vårdsamverkan. Anneli Bjerde, VästKom och Malin Camper, VGR är kontaktpersoner till SKL 
och har meddelat detta.  
 
En dialog har förts med vårdsamverkans kontaktpersoner som tagit med sig frågan hem. 
Vårdsamvekan Fyrbodal har lämnat förslag på datum och avser samordna detta med kickoff 
för hälso- och sjukvårdsavtalet. I Skaraborg planeras för en heldag i höst. Malin och Anneli 
hade en återkoppling med SKL den 15/2 som meddelar att de inte är nöjda med detta 
upplägg. De vill ha minst en halvdag och det måste ske på våren. Tyvärr är det orimligt i vårt 
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län. SKLs företrädare tar med sig frågan till sin styrgrupp och återkommer. Ny 
telefonavstämning nästa vecka.  
 

4. Återkoppling från första mötet i VVG 
Anneli Assmundson Bjerde 
Det nybildade VVG fick i uppdrag att ta med sig funderingar hem om vilka frågor som skall 
lyftas och diskuteras på VVG. Kan vi samverka gränsöverskridande och med medborgaren i 
fokus? Vid nästa möte skall frågan om ärendegång diskuteras. Minnesanteckningarna 
kommer att finnas tillgängliga på VästKoms hemsida. Annelis ambition är att publicera en 
nyhet om VVGs möte direkt efter mötet.  

 
5. ÖK, Landstingen får medel för specialistutbildning för sjuksköterskor 

Regeringen och SKL har ingått en överenskommelse om stöd 
till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 2017–2018. Den innehåller bl.a. en 
satsning på 300 000 000 kronor för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå 
specialistutbildning. För Västra Götalands län omfattar denna del 50 214 178 kr.  
 
Från kommunsidan frågar vi oss var satsningen på kommunernas sjuksköterskor tagit vägen? 
GR har lyft frågan till SKL på olika sätt. Flera kommunföreträdare har själva varit i kontakt 
både med SKL och direkt med ministern. Socialhandläggargruppen tar med frågan till 
förmötet på SKL den 15-16 mars.  
 

6. Uppföljning från vårt möte i Varberg 
Anneli håller på att sammanställa underlaget från workshopen. Hon kommer att 
sammanställa en uppdragshandling som lyfts till ledningsgruppen VGK. Frågan diskuteras på 
nästa möte.  
 

7. Länsvisa workshops- trygghet på natten? 
SKL har tagit fram en rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på 
särskilda boenden för äldre med fokus på natten. Den antogs av SKLs styrelse den 20 januari 
2017. Man beslutade samtidigt att rekommendera landets 290 kommuner att anta 
rekommendationen. Nu pågår arbete med spridning och implementering. Projektledare 
Agneta Ivåker erbjuder sig att komma ut och genomföra workshops.   
 
En sådan arrangerades av GR innan årsskiftet. Deltagare var chefer på strategisk nivå t ex 
socialchefer och områdeschefer. I efterhand upplever man att innehållet hade passat bättre 
för mer verksamhetsnära chefer som hade kunnat relatera till och prata om hur man gör i 
praktiken. GR har inget uppdrag att jobba vidare med frågan. Intresset för workshops är inte 
så stort men gruppen förutsätter att respektive kommun jobbar med frågan för egen del.  
 

8. Handlingsplan för missbruk och beroende 
SKL:s styrelse har beslutat att missbruk och beroende skall bli en av SKL:s prioriterade frågor 
under 2017-2018. Målsättningen är att en handlingsplan för missbruk och beroende är 
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framarbetad och beslutad under 2017. Målgruppen är 13-29 år. Personer skall utses till en 
nationell arbetsgrupp. Varje kommunalförbund nominerar direkt till SKL.  
 

9. Besluten i kommunerna om HoS- och hjälpmedelsavatalet 
Kommunerna har kommit olika långt i sina beslut om hälso- och sjukvårdsavtalet. En lista 
över fattade beslut skall finnas på hemsidan. Alla kommunalförbund har inte begärt att 
kommunerna ska inkomma med protokollsutdrag. Detta bör göras i fortsättningen.  
 
Hjälpmedelsavtalet har beslutats av SRO och skickats till kommunalförbunden för beslut om 
att rekommendera sina kommuner att ställa sig bakom avtalet. Avtalet börjar gälla 1 
oktober. Samtliga kommunalförbund skall be om protokollsutdrag.  
 

10. Kunskapsstyrning workshop 24 februari 
Thomas Jungbeck, VästKom håller ihop dagen. Det blir inspel både från kommun- och 
regionsidan. Företrädare för Meetings sphere hjälper oss med workshoparna. Det är ca 30 
personer anmälda. Känns som en lagom grupp och bra sammansättning. Frågeställningarna 
handlar om syfte med samarbete i länet mellan kommunerna å ena sidan och med regionen 
å andra sidan. Andra deleln handlar om Hur gör vi det då? Hur kan vi bidra?  
Lokalen har ändrats och är Scandic Crown.  
 

11. Standardisering - delprojektet i program Framtidens vårdinformationsmiljö  
Informationen noteras. Inga synpunkter från gruppen.  
 

12. ADL intygen-rapport 
Sverker Andersson har tagit fram en rapport som är utskickad med kallelsen. Samtliga bör 
informera om och sprida rapporten till socialchefer, MAS och politiker. Upplevelsen är att det 
finns ett stort stöd från kommunerna att driva frågan. Rapporten lyfts till 
kommunalförbundsdirektörerna (ledningsgrupp VGK) som tar ställning till hur vi ska gå vidare 
med ärendet. Troligtvis lyfts frågan till VästKom och sedan via Thomas Jungbeck och Ann 
Söderström till SRO den 5 maj. Socialhandläggargruppen tar med frågan till förmötet på SKL 
den 15-16 mars då det verkar vara en oklar fråga på många håll i landet.  
 

13. Implementering av hälso- och sjukvårdsavtalet  
En plan för implementering har tagits fram. Nytt är att implementeringen sker främst via 
vårdsamverkan. Information och utbildningsmatererial kommer att tas fram som t ex  
presentationer och ev. video. Kick-offer kommer att genomföras regionalt (5 april) och 
delregionalt under april och maj. Det finns möjlighet att bjuda in Sverker och Rose-Marie till 
nätverk men främst skall implementeringen ske via vårdsamverkan. Det webbaserade avtalet 
som är klickbart med patientfall publiceras den 1 april. VG-regionen håller på att ta fram en 
gemensam yta för samtliga avtal. Gruppen tycker att en kortversion av 
implementeringsplanen tas fram.  
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En första uppföljning sak göras 2018 och uppdraget ligger på VVG. Elisabeth Beijer föreslår 
att någon FoU-miljö får i uppdrag att stödja detta. Frågetecken kring ekonomi för detta.  
 

14. Lagrådsremiss samverkan om spelmissbruk  
Förslaget är att SoL skrivs om och kompletteras med spelmissbruk. Vi avvaktar 
propositionen. 
 

15. Västbus – reprsentanter till arbetsgrupp 
VVG har ställt sig bakom förslaget. En arbetsgrupp skall utses men vi avvaktar tills 
processledaren är utsedd och vi vet mer om vilka fuktioner som skall ingå.  
 

16. Vårdhandboksråd VGR 
En vårdhandbok skall uppdateras inom VGR och en tillfällig arbetsgrupp behöver tillskapas. 
Arbetet ligger under enheten för kunskapsbaserad vård inom VGR. Möte är den 4 april. Vi är 
osäkra på vilka som bör ingå i denna grupp ev. MAS och MAR. Borde de vara någon från varja 
förbund? Vi väljer att utse Kristina Nyckelgård, Göteborgs stad som deltar initialt och 
återkopplat till gruppen om ytterligare deltagare behöver utses.  
 

17. RSS 15 mars 
Västra Götaland har värdskapet på förmötet till RSS den 15 mars. Gunilla Bothén och 
Elisabeth Beijer ansvarar för planeringen.  
 

18. Psykisk hälsa 
Arbete pågår just nu med att besöka vårdsamverkansområdena för att inhämta synpunkter 
och förakra identifierade tänkbara områden till den kommande handlingsplanen. Budgeten 
för det länsgemensamma på kommunsidan är omräknad utifrån att Göteborg inte önskar 
delt i brukarmedverkan och stöd till vårdsamverkansarbetet. Fakturering kommer att göras 
till kommunerna inom kort - troligtvis via Västkom. Den del som omfattar den 
mellankommunala samverkan görs delvis om och bygger på en befintlig samverkansgrupp 
mellan kommunalförbunden. Det nya förslaget innebär att medlen i första hand används till 
gemensamma aktiviteter som konferens/workshop. En mindre del föreslås gå till samordning 
och rapportering. GR erbjuder sig att ta hand om samordningen. Förslaget och erbjudandet 
från GR godkänns.  
 

19. Demensriktlinjer 
Inget möte sedan senaste rapporteringen.  

 
20. EBP-konferens SKL Återkoppling 

Väldigt ambitiös och trevlig dag! Det var personer från både NSKs, RSS, FoU Välfärd och olika 
nätverk. Det känns som om det börjar hänga ihop! Det handlade om att knyta ihop 
utveckling i socialtjänsten och kunskap. Från GR pratade man om att de nationella 
intentionerna måste gå i takt med de lokala förutsättningarna. Nästa steg är att SKL åker ut 
och pratar om partnerskapet. GR har redan bjudit in dem till socialchefsnätverket.  
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21. Nödvändig tandvård – arbetsgrupp  

Ett underavtal om nödvändig tandvård skall tas fram som ett underavtal till hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Frågan är vilka funktioner som behöver ingå. Anneli har meddelat att det 
bör vara en från varje kommunalförbund samt en från Göteborg. Hon skickar underlag så att 
vi kan gå ut och rekrytera. Eftersom olika kompetenser behövs ombeds Anneli att fördela 
uppdragen till respektive kommunalförbund.  

 
22. UM-synpunktsruda  

Arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag till inriktningsdokument. Dokumentet skall ut på 
remiss till kommunerna för politisk behandling. Socialhandläggarna framhåller att 
kommunerna i princip alltid behöver få två månader på sig för remisser och så även detta 
dokument. Tidplanen måste bli att underlaget skall vara klart till VVGs möte den 29 maj och 
sedan SRO september.  
 

23. Samarbetsavtal för produkter och tjänster vid inkontinens; blås- och tarmdysfunktion samt 
nutritionsprodukter 
Ett avtal är i princip framtaget men skall kompletteras med en kravspecifikation och 
beskrivning av den eknomiska fördelningen. Ansvarig på regionsidan är Rolf Färnlöv. En 
arbetsgrupp med representanter från varje kommunalförbund samt en från Göteborg deltar i 
arbetet. Avtalet skall ut på remiss till huvudmännen innan sommaren. Hela processen 
beräknas vara klar i december. Frågan återkommer på nästa möte.  
 

24. Trygg och effektiv utskrivning  
Inom GR har man diskuterat processen kring trygg och effektiv utskrivning. Det finns 
önskemål från kommunrepresentanter om workshop för enkom kommunföreträdare. 
Samtliga ställer sig bakom önskemålet och Linda Macke tar med sig frågan till utredaren Ida 
Wernered.  
 

25. Länsgemensam presentation om propositionen Trygg och effektiv utskrivning 
GR har tagit initiativ till att bjuda in till presentation om propositionen Trygg och effektiv 
utskrivning den 16 maj på förmiddagen någonstans i Göteborg. Maj Rom och Greger 
Bengtsson, SKL samt Ida Wernered, VGR deltar. GR har öppnat upp för att dagen kan 
genomföras i bred samverkan i länet (kommunalförbund och delregional vårdsamverkan) 
vilket de flesta redan tacka ja till. Inbjudan går ut inom kort.  

 
26. Frågor till nästa möte 

a. Politisk process i våra genemsamma frågor 
b. Behov/intresse för gemensam strategi för kommunal hälso- och sjukvård i framtiden 

– vilka utmaningar står kommunerna för?  
c. Dialog om hur frågor lyfts till VVG respektive som parter samt beredning. Thomas 

Jungbeck bjuds in.  
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