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MINNESANTECKNINGAR  
 

Beredningsgrupp VGK 
28 februari 2019 
 
 
Deltagare:  
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer     Göteborgsregionens kommunalförbund 
Maria Ljung     Göteborgsregionens kommunalförbund 
Annika Thorén     Göteborgs Stad 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Anki Schutz      Boråsregionens kommunalförbund 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Charlotta Wilhelmsson   VästKom  
Elsa Gatica    VästKom, student 
 
Inbjudna:  
Kerstin Söderlund   Skaraborg, via Skype 
Eva Hallberg     VGR, KPH 
Cecilia Axelsson     VästKom  
Karl Fors     VästKom, via Skype  
 

     

1) Föregående mötesanteckningar  
Godkännes och lägges till handlingarna. 
 

2) Övriga frågor 
a) Inbjudan till arbetsgrupp Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) spelberoende (Lotta)  

Eva Hallberg, VGR, kommer att hålla i denna arbetsgrupp. VästKom utser inga namngivna 
personer men VGK beredningsgrupp är referensgrupp och om personer behöver utses  löser 
vi det när frågan kommer.  

b) Partsgemensam grupp UM (Elisabeth B)  
 
Ställningstagande  

 Anneli återkommer i frågan på nästa möte.  
 

c) Bostäder för äldre genom nya insikter och utvecklade verktyg (Annica J)  
Frågan kommer att tas upp på nästa möte. 
 

d) Inför Anna Nergårdhs besök, 11 juni 
 
Ställningstagande  

 Maria, Anneli, Jeanette och Tobias Carlsson, VGR, arbetar med programmet inför 
denna eftermiddag. 
  

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 

2 

e) SRO och VVG möten hösten 2019 
SRO och VVG möten kommer i fel datumordning under hösten men det går dessvärre inte att 
ändra på detta. 
NPO-representant psykisk hälsa  
Ställningstagande  

 Förslaget från VGK beredningsgrupp är Charlotta Wilhelmsson. 
 

f) Regional patientprocess för förvärvade hjärnskador 
Gruppen är pågående men flera av representanterna har slutat så nya representanter 
behöver utses.  
 

Ställningstagande  

 Anneli skickar ut förfrågan och information 
 

3) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 
4) Reflektion från planeringsdagen och kort uppföljning av övning med Thomas Jungbeck 

Hur fångar vi upp det som kom upp under denna övning? Kanske borde VGK-beredningsgrupp 
träffa Västkoms ledningsgrupp en gång per termin 
Kommunal hälso- och sjukvård utgör en stor del av den samlade hälso-och sjukvården. Det vore 
bra att ta fram en del siffrir som kan illustrera omfattningen på den kommunala hälso-och 
sjukvården.  
 

Ställningstagande  

 Maria och Jeanette definerar nästa möte några frågor gällande översyn. Anneli frågar 
om Thomas kan komma till ett möte under våren för en dialog kring det politiska 
arbetet?  

 
5) Frågor om samarbete kring barn i familjer med missbruk  

Anki Schutz  
Återkoppling från föregående möte och diskussion på Länssamverkan mot droger 6/2.  
Blanketten är ifylld från varje RSS och är skickad till Merike Hansson på Socialstyrelsen. 
 

6) Förslag till inriktningsdokument för integrerade arbetssätt och verksamheter  
Kerstin Söderlund, processledare VGK, Eva Hallberg, processleldare, VGR  
Eva Hallberg presenterar arbetsgruppens material. De har kontakt med SKL där det pågår ett 
liknande arbete. I Brukarrevisionen betonas vikten av att känna sig trygg som brukare och 
patient. Vad är det då som gör att det inte fungerar? Det kan bero på att det är två huvudmän, 
olika synsätt, uppdrag och organisation. Ställningstagande till remiss i styrgrupp psykisk hälsa den 
3 maj.  Kerstin har skickat förslaget till beredningsgrupp VGK och vi kan diskutera det i  IFO-
nätverken. PP- presentationen finns i mötesmappen. 

 
7) Nuläge i FVM  

Karl Fors, VästKom  
Information om pågående planering, aktiviteter och status avseende rekrytering av personal 
inom kommunal hälso- och sjukvård, elevhälsa, informationshantering, tekniker och 
projektledare. Aktuellt läge: 5 mars har Karl ett överlämningsmöte med Anne-Charlotte Klarén, 
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som börjar som  projektledare. Karl kommer att arbeta mer strategiskt och är med i 
programgruppen. Arbetsgrupper kommer att skapas men besluten kommer att tas i 
kommunerna och FVM-organisationen. Optionerna får kommunerna i maj och de ska vara 
besvarade i november. Dialogmöten kommer att ske under tiden.  
VGK beredningsgrupp behöver vara delaktig i förberedelserna inför FVM. FVM skickar nyhetsbrev 
med rekommendation om att organisera på hemmaplan hur man ska arbeta med optionen.  
 
Västbus och placerade barns hälsa  
Anneli Bjerde  
Jessika Ek och Ulrika Söderlund (VGR) har sammanställt svaren kring Västbus. Det finns förslag 
om att föra samman överenskommelsen för Västbus och överenskommelsen om placerade barns 
hälsa. De nya förslaget till sammanslagen överenskommelse kommer när det är sammanställt att 
skickas på remiss. 
 
Ställningstagande  

 Anneli skickar utkast på UH för sammanslagning, till Beredningsgrupp VGK för 
genomläsning och synpunkter. 

 
8) Inera, 1177 och dialog om kommuninformation på sidan  

Anki Schutz, Maria Ljung och Charlotta Wilhelmsson  
VGR håller på att se över sin information på 1177. 
Maria och Anki berättar om Skypemötet där Inera presenterade sina tankar kring Stöd och 
behandling. De tänker sig att även kommunerna skulle kunna erbjuda insatser där.  
VästKom får ibland frågor om texter på 1177 som handlar om kommunernas verksamheter. 
Frågan är hur den ska kvalitetssäkras på ett mer systematiskt sätt?  
 
Ställningstagande  

 Till nästa möte kommer Charlotta att bjuda in lämpliga gäster för att diskutera vidare 
i dessa frågor. 

 
 

9) Vägledning och VIP schizofreni  
Cecilia Axelsson  
Slutrapport från nationella arbetsgruppen  
Cecila har varit på sista mötet för det nationella insatsprogrammet. Arbetsgruppen kommer att 
finnas kvar som referensgrupp till 9 maj, då VIP:en släpps officiellt, ev. längre. Det finns ffa 
uppdateringar som referensgruppen kommer att jobba med men ingen uppdragshandling är 
ännu framtagen. Återträff till hösten utifrån uppföljning av implemteringsplanen. Många frågor 
kvarstår tex. 
Hur uppdateras VIP:en? Vem ansvarar? Planen är att ansvaret fördelas på olika regioner. Frågan 
är om det är en hantering som säkrar en jämn kvalite mellan olika VIP:ar?  
Uppföljning genom Psykos-R. Frågan är blir det bättre för den enskilde utifrån VIP:en och en mer 
jämlik vård. 
 

 
 
10) Återkoppling – arbetsgrupp kunskapsstyrning  

Charlotta Wilhelmsson och Annika Thorén  

http://www.vastkom.se/
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Arbetsgruppen har haft två möten (15/1 och 6/2). Nästa möte är den 4 mars. Kort återkoppling 
om arbetet ges, samt möjlighet till inspel och förslag. Cecilia och Lotta är inbjudna till 
socialchefsnätverken i GR (12/4) samt  Skaraborg (26/4). Tanken är att ha med representanter 
som ingår i arbetsgrupp för kunskapsstyrning samt arbetsgrupp för vägledning schizofreni. Syftet 
är att förankra pågående arbete med kunskapsstyrning samt exempel från psykisk hälsa i form av 
VIP och vägledning för området schizofreni. Det finns tankar om att skapa ett gemensamt 
kunskapsråd kring hälso-och sjukvårdsfrågorna med koppling till programområdena med stora 
inslag av samverkan. Detta kommer att diskuteras i arbetsgruppen 4 mars. Kunskapstyrningens 
arbetsgrupp jobbar med hälso-och sjukvårdsfrågorna, inte socialtjänst. Arbetsgruppen försöker 
hitta ett arbetssätt som är jämbördigt mellan kommunerna och regionen. Frågor som behöver 
behandlas är: Hur kommer kunskapsrådet hänga ihop med övriga samverkansforum. Vilka 
resurser behövs och vilket mandat har rådet?  
 

 
11) Arbetsordning för styrgrupp psykisk hälsa  

Charlotta Wilhelmsson, Anneli Bjerde  
2017 upprättades ett avtal mellan VGR och VästKom avseende skapandet av RCPH där styrgrupp 
psykisk hälsa pekades ut som interremistisk styrgrupp. Avtalet har upphört att gälla men 
samarbetet fortgår. Styrgruppen för psykisk hälsa har gett presidiet i uppdrag att se över 
arbetsordningen med syfte att utöka styrgruppens uppdrag för att kunna utgöra samverkansyta 
för frågor inom området psykisk hälsa ur ett bredare perspektiv än de som handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2020 avser.  

        
Ställningstagande  

 Diskussion kring detta och styrgrupp psykisk hälsa i relation till övriga grupper. Lotta 
försöker att rita ”upp kartan” till nästa möte för fortsatt diskussion.   
 
 

12) Barnskyddsteamet – lägesrapport  
Elisabeth Beijer 
Information om det pågående arbete med framtagande av en överenskommelse om det väntade 
barnet.  
Elisabeth presenterar det pågående arbetet. PP-material kommer Elisabeth att skicka ut. 
 

 Ställningstagande  
Beredningsgruppen noterar informationen. 

 
13) Kommunal representation i CERA  

Charlotta Wilhelmsson  
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), är en 
centrumbildning vid Göteborgs universitet (GU) som arbetar för att stärka och utveckla forskning 
och utbildning inom beroendeområdet och sprida vetenskaplig kunskap till yrkesverksamma 
inom missbruks- och beroendevården och till andra intresserade. CERA deltar i samhällsdebatten 
på området och dess forskare har deltagit i framtagandet av nationella riktlinjer. 
 
Missbruksområdet är av tvärprofessionell karaktär och fortsatt råder ett delat huvudmannaskap 
mellan kommun och hälso- och sjukvård avseende vård, stöd och behandling för målgruppen. En 
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grundläggande tanke i CERA:s arbete är tanken om samverkan med andra aktörer, vilket också 
speglar representationen i styrgruppen. 
 
I styrgruppen för CERA finns idag Yvonne Witzöe, GR som ensam representant för 
kommunperspektivet. Yvonne vill att vi diskuterar frågan om hur representationen borde se ut. 
 
I CERA arbetar man nu med en ansökan till rektor på Göteborgs Universitet avseende ytterligare 
en period som centrumbildning (beslutas lämnas för max 6 år). I samband med detta arbete ses 
nu representation, verksamhet, organisation och finansiering över. Avtal med ingående aktörer 
kommer att tecknas och fråga om ev. delfinansiering från externa parter är ännu ej klart men lär 
aktualiseras framöver. 
 
Ställningstagande 

 Margareta Forsberg, FoU i Väst och Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund 
utses som våra representanter framöver. Återkoppling ska ske till beredningsgrupp VGK 
en gång per termin.  

      
 
14) Fråga om samverkan hedersrelaterat våld 

Elisabet Beijer har skickat ut en fråga för vidarebefordran till socialcheferna i länet. Bakgrunden 
är att stadsledningskontoret i Göteborg har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Genom utskicket vill man sondera intresset för att ev. jobba utifrån tanken att 
skapa ett länsgemensamt stödcentrum. Svarsfrekvensen på Elisabeths utskickade fråga är låg. 
Frågan kan komma att diskuteras vidare i det länsgemensamma arbetet kring kvinnofrid. Ett 
förslag om att arrangera workshop kring kvinnofrid/våld i nära relationer med ”nyckelpersoner” 
lyfts i gruppen. Detta är något som redan diskuterats i styrgruppen. Elisabeth lyfter vikten av att 
tänka in forskare.  
 
Ställningstagande:  

 Anneli och Lotta tar med frågan till styrgrupp psykisk hälsa.  
 
 

15) Återkoppling från RSS och Partnerskapet  
Alla  
Socialstyrelsen vill att RSS tar ställning till ett nytt dokument då det gäller strukturen. 

- Kommunikationsvägar, varje RSS ska skapa funktionsbrevlåda, hur adressen ska se ut är 
beskrivet i dokumentationen. Ex. RSS@skaraborg.se 

- Enkät till RSS för socialtjänstutredningen. 
- Extra RSS-möte 2-3 september kl. 17:00-17:00 i Jönköping. RSS skapat Partnerskap och 

har kontakt med fyra myndigheter. 
Partnerskapet, ny pilot om förebyggande arbete. GR kommer troligen att delta i detta 
arbete. 

 
Ställningstagande: 

 Beredningsgruppen noterar informationen 
       

http://www.vastkom.se/
https://cera.gu.se/om-oss/styrgrupp
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Byta datum för mötet den 28 november - krockar med VVG 
Anneli Bjerde 
 
Ställningstagande:  

 Mötesdatum för beredningsgruppen ändras till 25 november. 
 

16) Mötesdag för samverkan inom vård och omsorg i Västra Götaland, 8 mars 
Anneli Bjerde 
255 personer är anmälda till denna dag. Kommer att webbsändas och sparas på VästKoms 
hemsida.  
 
Ställningstagande:  

 Beredningsgruppen noterar informationen 
 

 
17) Frågor till nästa möte, 27 mars 

a) Socialstyrelsen vill att RSS tar ställning till ett nytt dokument då det gäller strukturen 
nätverken och dess funktion. 

b) Partsgemensam grupp UM (Elisabeth B)  
c) Lägesrapport i det länsgemensmma arbetet med våld i nära relation och kvinnofrid  
d) Information om INERA 
e) Dialog om 1177 och kommuninformation på sidan  

 
 
Anteckningar: Anki Schutz, Boråsregionen 
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