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Deltagare: 
Hanna Linde  Skaraborgs kommunalförbund 
Jessica Ek   Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer  Göteborgsregionen 
Maria Ljung  Göteborgsregionen 

Annica Johansson  Fyrbodals Kommunalförbund 
Gunilla Bothén  Boråsregionen 

Annika Thorén   Göteborgs stad  
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Charlotta Wilhelmsson  VästKom 

 
Inbjudna: 
Jeanette Andersson, VästKom 
Cecilia Axelsson, VIP schizofreni  
Tove Corneliussen, Kvinnofridssatsning  

 
Förhindrade: 
Ann-Katrin Schutz  Boråsregionen 
 

Mötesanteckningar 
BEREDNINGSGRUPP VGK 

Datum: 2018-12-19 
Tid: 9.30-15.30 

Plats: GR sekreterare: GR/Maria Ljung 

 
1) Föregående mötesanteckningar  

Inga synpunkter på föregående anteckningar. 
 

2) Övriga frågor 
Inspel kring arbetet med det väntade barnet. 
 

3) Godkännande av dagordningen 
Dagordning godkänns. 

 
4) Projekt sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård 

En ansökan om SIM-medel (sociala investeringsmedel) för ett pilotprojekt ska lämnas till 
regionala utvecklingsnämnden (RUN). Initiativet kommer från avdelning folkhälsa och KPH inom 

VGR. Man söker 1 480 000 kr men den totala budgeten är på 2 960 000 kr. Syftet är att utveckla 
en basmodell för systematiserad samverkan mellan elevhälsa, vårdcentral och socialtjänst. 
Uppbyggnaden av basmodellen utgår från vårdcentraler med tilläggsuppdrag kring barn och 
ungas psykiska hälsa och satellitvårdcentraler till dessa. Pilotprojekt kommer att pågå under 
perioden 2019-02-01 till 2020-09-30. 

 
Charlotta Wilhelmsson, VästKom, sitter med i styrgrupp för projektet.  Det saknas idag strukturer 
för att VästKom ska kunna jobba med projekt med kopplingar till elevhälsan. Det handlar dock 
om pilotprojekt och kommuner blir erbjudna att delta men kan avstå. Thomas Jungbeck har 
påbörjat en dialog med förbundsdirektörerna om behovet av samverkan kring elevhälsa. Viktigt 
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med en utvärdering av pilotprojektet om det ska bli en utveckling i större skala. Det finns en 
koppling av arbetet till handlingsplanen för psykisk hälsa. Information och förankring sker via 
styrgruppen psykisk hälsa.  
 
Beslut:  

 Beredningsgrupp VGK ställer sig bakom hanteringen av projektet och förankrar med lämpliga 
forum inom sitt område.  

 Information om förfrågan till deltagande i pilotprojekt går via styrgrupp psykisk hälsa och 
vårdsamverkan till områden som har vårdcentraler med tilläggsuppdrag. 

 
 
5) Nuläge avseende uppföljning av placeringar utanför hemmet  

De flesta kommuner har uppgett kontaktperson för uppföljning av placeringar utanför hemmet. 
Registreringar har börjat komma in och det finns förslag till justeringar i formuläret inför skarpt 
läge i januari. Bland annat ska frågor kring fördelning av kostnader förtydligas. Totalt 27 svar har 
inkommit hittills. Det är ungefär lika många ärenden för barn som vuxna i dagsläget. 
Användandet av SIP kan bli bättre. Ett möte är planerat mellan VästKom och VGR avseende 
justeringar i enkät inför start i januari samt avstämningsplan under våren.  
 
Datainsamling i skarpt läge pågår från 1 jan till 31 maj- 2019. VästKom kommer att göra en 
sammanställning av enkätresultatet..  

 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen.  
 

6) Ledsagning till/på sjukhus 
Kommunerna i Fyrbodal (nätverket för biståndshandläggare) har lyft frågan kring hur ledsagning 
på sjukhus ska hanteras? Insatsen ledsagning avser inte i grunden stöd till och från 
sjukvårdsinrättningar, eller stöd inom en sådan inrättning. Behovet ska tillgodoses genom annan 
huvudmans försorg exempelvis genom sjukresor eller transporttjänster inom 
sjukvårdsinrättningen. Lagstiftning och rättspraxis fastslår att sjukvården är huvudman för detta 
stöd, men det finns även domar vars utslag är att detta kan komma att bli ett kommunalt ansvar 
utifrån kommunens yttersta ansvar om sjukvårdsinrättningen inte tillhandahåller detta och det 
finns risk att den enskilde inte kan ta del av behövlig vård utan detta stöd. Frågan kommer 
hanteras i vårdsamverkan i Fyrbodal. 
 
Ställningstagande 

 Beredningsgruppen noterar informationen. 
 
 
7) Kartläggning av fall där kommunerna upplever att det finns en problematik kring 

ansvarsförskjutning 
Kommunerna har lyft frågan kring ansvarsgränser till VästKom och dialog har förts på 
beredningsgrupp VGK. VästKom vill göra en kartläggning för att få mer kunskap om vilka specifika 
områden som det gäller.  Det är också bra att omvärldsbevaka hur det ser ut i övriga landet.  
 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
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8) Summering från mötet med VVG (Skype) den 17 december 

• Styrgrupp SVPL har fått i uppdrag av Ann Söderström, VGR, och Thomas Jungbeck, 
VästKom att ta fram förslag till ny organisation utifrån de arbetsuppgifter som idag ligger 
på styrgruppen. Styrgrupp SVPL har identifierat områden som behöver tas om hand och 
föreslår att ett nytt Ledningsråd för sammanhållen vård och omsorg inrättas. 
En partsammansatt arbetsgrupp tar fram ett förslag på uppdrag för ledningsrådet. 
Förslaget tas upp på VVG 7 mars 2019. Gruppen består av två från VGR (Tobias Nilsson 
och Jan Carlström) och två från VästKom (Anneli Bjerde och Jeanette Andersson). 
Arbetet sker i samverkan och dialog med berörda parter såsom exempelvis SASMA-
förvaltning, GITS och delregional vårdsamverkan.  

• Lägesrapport in och utskrivning (se nedan) 

• Delregional vårdsamverkans återkoppling kring mobil närvård. Flera lyfter att det även 
fortsatt behövs en regional samordning för att arbetet inte ska tappa fart.  

• Samverkan om hälso- och sjukvårdsinsatser till barn vid korttidsvistelse. Arbetet pausat i 
väntan på översyn av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av 
om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 

• Uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet. En uppföljning för perioden 2017-04-01-
2018-12-31 görs av valda områden i avtalet. 

 
9) Samverkan vid in-och utskrivning - lägesrapport  

Tre processledare, Jeanette Andersson VästKom, Lena Arvidsson och Tobias Nilsson VGR har 
uppdraget är att ta fram ett nytt förslag hur överenskommelse, riktlinje och rutin ska förvaltas.  
 
Nuläge:  
Det är en ny lag som kräver nya arbetssätt i samverkan, utskrivningsklara dagar i slutenvård 
minskar regionalt och även nationellt.  

 Framtaget statistikmaterial/per kommun sänds ut till kommuner via SAMSA-förvaltare. 

 Det är få kallelser till SIP (i okt 3 750 ärenden och ca 200 kallade till SIP), ledtiden till 
utskrivningsklar är kort.  

 Medelvärdet är lågt för alla kommuner. Ingen över 3.0 dagar. Endast individärenden som 
kommunerna betalar för. 

 En tillämpning av betalningsmodell är framtagen (första fakturan i slutet av dec/början 
av jan). Tillämpningen och regionens faktureringsrutin sänds ut via 
vårdsamverkansstruktur samt via VGR:s interna struktur. 

 SIP-koordinator rekryteras för Västra Götaland. SIP gäller för alla oavsett ålder och 
målgrupp. Pengar har tillförts för att stödja utbildningar lokalt och arbete har påbörjats 
på flertalet områden. 

 Följeforskning påbörjad i SIMBA, Skaraborg och Södra Älvsborg.  

 SAMSA -IT uppdateras nu i december. NPÖ ska gå att nå nu. Utdatarapporter ska gå att 
ta ut i SAMSA.  

 Jul och Nyår- Nästan alla delregioner har gjort en överenskommelse kring bevakning av 
SAMSA över jul och nyår. Lagen och överenskommelsen är det som gäller och arbetet ska 
ske i trepart. En utvärdering ska göras efter jul. 

 
Uppföljning  kommer att ske utifrån:  

 Patientens upplevelse av trygghet och delaktighet.  
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 Kvalitet av följsamhet av överenskommelse, rutin/riktlinje. Skriftlig rapport från 
processledare inom delregionala vårdsamverkan.  

 Mätbara indikatorer, följsamheten i process i IT-tjänst SAMSA, avvikelsehantering. 

 Profession och ledningsperspektiv samt ekonomi. 

 Mätbara gemensamma indikatorer – månadsrapport från IT-tjänsten. Kommer gå ut via 
kommunalförbund och delregion vårdsamverkan. 

 
Nästa steg är att ta fram gemensamma måltal. 
Detta är en kulturförändring, var behjälpliga, skapa tillit titta på förändringsresan- inte vad 
”motpart” inte gör. 
 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen. 
 
10) Nuläge avseende fortsatt arbete med avvikelsehantering  

Ett möte kring fortsatt arbete har genomförts och rekrytering av processledare pågår. 
 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 
11) Överenskommelse Trygg och säker vård för placerade barn 

Arbetet är i slutfasen. Deltagare i arbetsgruppen är från BuP, primärvård, habilitering, 
folktandvården, kommunerna fem personer. Gunilla Bothén är processledare. Diskussion kring 
giltighetstid för överenskommelse pågår. Delar som kommer att förtydligas i överenskommelsen 
är bland annat ansvar för hälsoundersökningar och läkarundersökningar. SIP ett viktigt 
instrument i arbetet och alla barn och unga som placeras ska få en fast vårdkontakt. Fortsatta 
utvecklingsområden är bland annat ett arbete kring hur kontakter ska ske mellan kommun och 
VGR. Kan SAMSA användas? Finns det ett behov av ett avtal mellan kommun och öppenvården? 
Hur samverkan sker med Statens institutionsstyrelse (SiS)? Jurister på SKL tittar nu på 
huvudmannaansvaret vad gäller SiS. 
Färdigt förslag kommer att gå via VVG och SRO innan remiss till kommunerna och VGR. 
 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 

12) Vägledning för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i samverkan  
Presentation av förslag till vägledning för arbete enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd 
vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i samverkan. Förslaget är framtaget av 
arbetsgrupp bestående av representanter från varje kommunalförbundsområde samt VGR´s 
processteam Schizofreni.  
 
Vägledning för arbetet med gemensamma rekommendationer för region och kommun: 
Följande områden ingår i vägledningen: Delaktighet, delat beslutsfattande, tidiga insatser, 
erbjuda case management, individanpassat stöd till arbete, förebygga och behandla fysisk ohälsa 
och erbjuda föräldrastöd (PYK) mm. 

 
Cecilia har också gemensamt med KPH och en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram förslag 
till arbetsgång för ställningstagande, förankring och implementering av vägledning för arbete 
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enligt nationella riktlinjer schizofreni. Förslaget för förankring och implementering av vägledning 
innebär att det sänds ut för synpunkter till kommunerna genom kommunalförbund, 
förvaltningsområden inom VGR via processteam samt till vårdsamverkanskanslierna. Därefter ett 
ställningstagande i VVG och vidare spridning i chefsnätverk på kommunalförbund. Styrgrupp 
psykisk hälsa får ta beslut om fortsatt arbete med vägledningen och därefter går det som ett 
anmälningsärende till VVG. 
 
Vård och insatsprogram schizofreni, VIP 
Det finns ett behov av information och dialog med chefsnätverk på kommunalförbund kring 
kunskapsstyrning och VIP:ens funktion. Frågor som beredningsgrupp VGK samt processledare vill 
lyfta: 
VIP Schizofreni är det första vård och insatsprogrammet inom programområde psykisk hälsa. Då 
kommunerna har varit delaktiga i framtagandet finns ett behov att prata om detta och det 
behövs sättas i ett större sammanhang. Kanske koppla till nuvarande uppdrag med 
kunskapsstyrning i samverkan? Eller workshop i mindre grupper? Långsiktigt vore det bra att titta 
på om detta kan vara en del av kunskapsstyrning i samverkan.  
 
Den 9 maj kommer det att vara det ”releaseparty” kring VIP schizofreni nationellt. 
 
För implementering. Förslag att processledare från kommunalförbund och processledare KPH 
ansvarar gemensamt för planering och genomförande av vägledning och förslag. Stöd till det 
lokala arbetet genom vårdsamverkan/närområdessamverkan.  
Uppföljning av arbetsprocessen, blir en del av arbetet i arbetsgruppen för kunskapsstyrning i 
samverkan.  
Uppföljning: Det vore intressant att göra en Gapanalys kring arbetet som uppföljning. 

 
Ställningstagande 

 Cecilia och Lotta kommer till chefsnätverken på Kommunalförbund och presenterar VIP samt 
för dialog om koppling till arbetet med kunskapsstyrning. Syftet är att involvera chefer samt 
ta ställning till förslag om fortsatt arbete. 

 Beredningsgrupp VGK ställer sig bakom förslag till arbetsgång, förankring och 
implementering. Styrgrupp psykisk hälsa beslutar om fortsatt arbete med vägledningen och 
därefter går det som ett anmälningsärende till VVG. 

 
 
13) Utvecklingsarbete kring kunskapsstyrning i samverkan   

Styrgruppen består av Anneli Bjerde och Anders Carlqvist. Rose-Marie Nyborg för VGR och 
Charlotta Wilhelmsson för VästKom är processledare för arbetet. Till sin hjälp har de en 
projektledare/administratör Marie Malmström. Denna grupp har träffats och definierat 
uppdraget på ett tydligare sätt. Den 17 december träffades också kommunrepresentanterna som 
ska ingå i arbetsgruppen för kunskapsstyrning i samverkan. Det första mötet för arbetsgruppen 
tillsammans med regionrepresentanterna är 15 januari kl.9-12 på Gullbergsvass.  
 
Det är ett stort arbete och det känns positivt från alla håll att detta nu ska påbörjas. Det upplevs 
som positivt att det finns en bredd på deltagarnas samlade kompetens i gruppen.  

 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen  
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14) Förslag till beslutsunderlag till kommunerna för finansiering av länsarbete för psykisk hälsa 

2019-2020  
Handlingsplanen för psykisk hälsa gäller för 2019-2020. Fortfarande oklart med nationella medel 
och en överenskommelse. Vi har en handlingsplan som stödjer att arbetet ska fortsätta lokalt. 
Efter dialog med samtliga socialchefsnätverk har ett förslag till underlag tagits fram. Förslaget 
behandlades i VästKoms styrelse den 17/12 och skickas nu till kommunerna för 
ställningstagande.  

 
Ställningstagande  

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen  
 

15) Vetenskapligt stöd i utveckling av arbetet med brukarinflytande 
Två personer är nu anställda för att arbeta med brukarinflytande. Det är ett komplext uppdrag 
och det finns ett nationellt intresse för arbetssättet. Styrgrupp psykisk hälsa önskar koppla ett 
vetenskapligt stöd till arbetet. Det handlar nu om processtöd i utförandet av uppdraget samt att 
handleda och ge stöd i arbetet med att samla och systematisera kunskap under projekttiden i en 
rapport. Frågan om uppdraget har ställts till FoU-socialtjänst i Fyrbodal eftersom att de har haft 
motsvarande uppdrag i framtagande av rapport kring SIP. Fyrbodal har avböjt av utrymmesskäl. 
Frågan går nu vidare till annan FoU-verksamhet. Uppskattningsvis handlar det om 10% -ig 
arbetsinsats. Processledarna skriver rapport men FoU ska stå för det vetenskapliga stödet. 
 

Ställningstagande 

 Frågan lyfts till delregionala FoU-verksamheter. 
 
16) Västbus - svar på remissen  

Riktlinjerna är reviderade, har varit ute på remiss. Syftet med arbetet var att tydliggöra Västbus 
riktlinjer. Det har inkommit många synpunkter med stor bredd. 
 
Några exempel på inkomna synpunkter på de större förändringarna:  

 Riktlinjen blir en överenskommelse där det bland annat står att 
förskola/skola/gymnasium har samma möjlighet att kalla till SIP som socialtjänst och 
vården har enligt lag. Här finns ytterligheter i inkomna synpunkter. 

 Överenskommelsen blir ett komplement till hälso- och sjukvårdsavtalet i VG. Det finns en 
önskan om att förtydliga hur de olika avtalen förhåller sig till varandra. Här följer 
avvikelser och tvister hälso- och sjukvårdsavtalet. 

 Att målgruppsbeskrivningen ändras till barn och unga 0–20 år i behov av samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och VGR. Synpunkt på att 
tydliggöra t.o.m. 20 år. 

 Revidering av Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga hanteras i 
uppdraget till att följa överenskommelsen om samarbete för Trygg och sänker vård för 
barn och unga som vårdas utanför hemmet. Här pågår idag ett länsövergripande arbete. 

 Stödmaterialet ”västbus råd och stöd för allsidig elevutredning-skolnivå” tas bort för att 
istället hanteras genom delregionala och lokala tillämningar och förtydliganden. Många 
positiva synpunkter på detta.  
 

Det man ser mer generellt i arbetet är att utmaningarna skiljer sig mellan 
vårdsamverkansområdena.  
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Arbetsgruppen kommer att göra en bedömning kring förändringar i materialet utifrån inkomna 
synpunkter. Den kommer att svara de som har lämnat in stora synpunkter. Utskick till 
huvudmännen på vilka förändringar som gjorts efter remissomgången.   

 
Ärendegång: Förslag till överenskommelse ska till Styrgrupp Psykisk Hälsa 8 feb, VVG 7 mars och 
därefter till SRO 22 mars, VästKoms Styrelse 2 april och vidare till kommunalförbunden. Därefter 
till kommunerna för beslut.  

 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 
17)  Nytt ledningsråd för medicintekniska produkter startar  

Sista mötet med Ledningsrådet hjälpmedel och Ledningsrådet läkemedelsnära produkter 
genomfördes i december och nu sjösätts det nya ledningsrådet för medicintekniska produkter.  
 
Det är beslutat att nya ledningsrådet ska träda i kraft 1 januari. Nu arbetar man intensivt med att 
få till en bra beredningsstruktur.  

 
Ställningstagande  

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 
18) Återkoppling om arbete med stroke  

En enkät har besvarats av rehabchefer i länet. Arbetsgruppen har tittat på resultatet och haft en 
avstämning med Lars Rosengren, ordförande i Strokerådet samt Karin Byström, primärvård- och 
rehabrepresentant i Strokerådet. Efter dialog landade arbetsgruppen i ett önskemål om att 
genomföra en länsgemensam konferens för chefer och legitimerad personal i kommunerna. 
Gruppen önskar ha fokus på nationellt beslutsstöd (Post strokechecklista), sprida information och 
förslag till upplägg för nyproducerad webbutbildning, kunskap om kognitiv rehabilitering mm.  

 
Ställningstagande  

 Beredningsgrupp VGK ställer sig bakom förslaget om länsgemensam konferens om stroke. 
Målgruppen för konferensen är chefer och legitimerad personal i de 49 kommunerna.  

 
19) Samverkansdagen den 8 mars 

Innehållet i samverkansdagen är fastställd. Inbjudan kommer sändas ut inom kort.  
 

Ställningstagande  

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 
20)  Länsgemensam utveckling av arbetet med kvinnofrid  

Tove Corneliussen, ny utvecklare för arbetet med kvinnofridsfrågor berättar om uppstarten på 
arbetet. Länet har beviljats pengar för ett arbete med kvinnofridsfrågor. Planen är att satsningen 
ska omfatta tre år men medel beviljas för ett år i taget. SKL har flera mål med detta arbete och 
arbetet lokalt följer dem. Några mål är bland annat:  
Hur kan vi utveckla arbetet inom socialtjänsten och hur arbetar man med förebyggande insatser 
samt med våldsutövare. Stärkt och utvecklat genusförändrande våldsförebyggande arbete i 
förskola/skola.  

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 

8 

 
Det finns en styrgrupp och arbetsgrupp. Rapportering till SKL kommer ske årligen med start 2019. 
Planerade åtgärder är bland annat att sammanställa tidigare kartläggningar och resurser, invänta 
länsstyrelsens kartläggning, analysera resultat från öppna jämförelser och lägga in varje enskild 
kommuns svar i kartor (vita fläckar). Vidare kommer Tove upprätta kontakter med verksamheter 
som jobbar med frågan, bjuda in nyckelpersoner och börja informera på hemsidor mm. Tove 
ingår även i ett nationellt nätverk på SKL där man bland annat pratar om systematisk uppföljning 
av kvinnofridsarbetet. 

 
Ställningstagande  

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 

21) Rekrytering av SIP-koordinator  
Rekrytering pågår. Intervjuer har genomförts med tre personer.  
 
Ställningstagande  

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 
22) Rekrytering av ny direktör till VästKom.  

Nuvarande direktör Thomas Jungbeck ska gå i pension till sommaren och rekrytering kommer ske 
under januari och februari.  

 
Ställningstagande  

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen 
 
23) Inspel från arbetet med överenskommelse kring det väntade barnet   

Det väntade barnets hälsa och säkerhet. Kan det finnas förväntningar på kommunen som man 
inte kan nå upp till? Dialog kring vikten av att se helhet och bredd i uppdraget.  

 
 Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK noterar informationen   

http://www.vastkom.se/

