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Deltagare: 
Hanna Linde Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer Göteborgsregionens kommunalförbund 
Maria Ljung Göteborgsregionens kommunalförbund 
Annica Johansson Fyrbodals Kommunalförbund 
Gunilla Bothén Sjuhärads kommunalförbund 
Ann-Katrin Schutz Sjuhärads kommunalförbund 

 
Anneli Assmundson Bjerde Västkom, ordf 
Charlotta Wilhelmsson VästKom 

 

Inbjudna: 
Jeanette Andersson, VästKom, via Skype, punkt 10 
Cecilia Axelsson, VIP schizofreni psykos, punkt 9 

 
Förhindrade: 
Jessika Ek 
Andreas Ericsson 

Mötesanteckningar 
BEREDNINGSGRUPP VGK 

Datum: 2018-11-20 
Tid: 9.30-15.30 
Plats: GR lokal 7:an sekreterare: Fyrbodal/Annica Johansson 

 
a) Föregående mötesanteckningar 

Finns utlagda på vastkom.se 
 

b) Övriga frågor 
-a representant till sakkunniggruppen självskadebeteende, Socialstyrelsen 
-b representant till processteam hjärtsvikt i VGR 
-c gränsdragning för kostnadsansvar vid rehab på Högsbo 

 
c) Godkännande av dagordningen 

 

d) Återkoppling från möte om beredning till VVG med delregional vårdsamverkan  
Anneli Bjerde  
Processledarna för delregional vårdsamverkan träffade den 5 november Anneli och Rose-Marie 
för att prata om hur vi lägger upp beredningen till VVG. Det var ett bra och konstruktivt möte.  
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Förslag till ställningstagande: 
Att beredningsgruppen VGK ska ha gemensamt möte med vårdsamverkan. Två timmar vid fyra 
tillfällen avsätts under 2019. 

 
e) Nationell primärvårdsdag 

Anneli Bjerde  
Återkoppling från förra mötet om vilka områden de olika kommunalförbunden skulle vilja lyfta. 
 
Den 1-2 oktober 2019 arrangeras den nationella primärvårdskonferensen på Mässan i Göteborg 
med VGR som arrangör. VästKom har blivit kontaktade av VGR med frågan om vi vill delta och 
berätta om vår samverkan med VGR. Frågan behandlades vid beredningsgrupp VGK den 25 
oktober. Kommunalförbunden skulle till detta möte återkoppla punkter till seminarier. 
 

Förslag till ställningstagande: 
Flera förslag har inkommit. Vi mejlar förslag och idéer till Anneli senast 4 december. 

 
f) Arbete med överenskommelse kring placerade barn 

Gunilla Bothén 
Arbetet med överenskommelsen fortskrider. Enkätresultat har kommit in och skickats ut till VGK 
och vårdsamverkan. VGR arbetar med en RMR om barns hälsa och den och denna 
överenskommelse måste stämma överens.  
 
Det lutar åt att hälsoundersökningarna görs på barnmedicin på fyra platser i länet, detta för att 
samla och öka kompetensen. Hälsoundersökningen ska inte kosta något. Eventuellt kan 
hälsoundersökningen förläggas på vårdcentraler som har ett utökat uppdrag. Kommunerna har 
önskemål att den genomförs där det finns kompetens. En stor andel av placerade barn har 
särskilda behov.  
Kommunerna är mindre bra på att beställa tandhälsoundersökningar före placering, det blir ofta 
efter att barnet är placerat. 
Skolans medverkan i denna överenskommelse har diskuterats och det är oklart om de ska vara 
med i denna överenskommelse. Det står inget om skolan i uppdragshandlingen. I SoL och HSL 
framgår att det ska finnas en övergripande överenskommelse men det står inte i skollagen. 
Arbetsgruppen har kommit fram till att elevhälsan inte ska vara med i denna överenskommelse 
utan att det räcker med en hänvisning till Skolverket mm.  
Intyg som ska med som underlag till rätten ska troligen göras på primärvårdsnivå. Primärvården 
ska också vara behjälpliga att tolka intygen. 
Arbetsgruppen ska ta fram underlag till undersökningarna och de ska utformas i enlighet med 
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BBIC. 
 

Förslag till ställningstagande: 
VGK noterar informationen. 

 
g) Tillsättning och upplägg av tjänsten för Kvinnofridsarbetet 

Charlotta Wilhelmsson 
Tove Corneliusson, folkhälsosamordnare i Trollhättans Stad tjänsteköp på 30 % fr o m 19 
november. Fr o m 6 februari tjänsteköp på 50 % i samband med att hon börjar en tjänst på VKV. 
Det är klart för 2019 men kan bli förlängt både 2020 och 2021 Tove ska börja med en kartläggning 
av vad som finns i länet. Tove kommer och presenterar sig för oss på decembermötet.  

 
h) Inför RSS-nätverksmöte hos SKL den 21 och 22 november 

Samtliga mötesdeltagare 
 
Bakgrundsinformation från SKL 
Följande nätverk bemannas av RSS-resurs i dag och samordnas av SKL. 
Funk, BoU, MILK, E-hälsa, Äldre, Systematisk uppföljning, Kvinnofrid (statlig ÖK, nystartat) 
På grund av att rekommendationen om gemensam finansiering för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten skjuts till 2020 blir konsekvensen att nätverksdeltagare står för en större kostnad 
själva. Dvs som i dag bekostas resor och logi av arbetsgivaren, men 2019 kommer kostnaden för 
lunch och ev. kvällsmat att tillkomma för deltagaren (nätverken kommer att få köpa egen lunch 
och ev. middag på stan). 

 

Frågor från SKL till RSS inför planering 2019 
• Har RSS och kommunerna nytta av alla nätverkens och deltagarnas arbete, är  de 

funktionella? 

• Ser ni vinsten av att RSS-resurserna träffas nationellt också under 2019 (SKL har en 

samordnande roll för dessa möten)? Mötenas innehåll kommer att styras av VP:n för 2019 

för respektive nätverk. 

• Vilka av nätverken vill ni ha kvar 2019? 

• Kommer ni att kunna bemanna alla nätverk för 2019? Om inte, vilka kan ni inte bemanna? 

• Ser ni behov och (ekonomiska möjligheter) av nya/andra nätverk på längre sikt, dvs från 2020 

och framåt? 

 

Mötesdeltagarna går igenom vad respektive kommunalförbund diskuterat delregionalt. 

 

i) Lägesrapport av arbetet med Vård och insatsprogrammet schizofreni och psykos 

Cecilia Axelsson 
Lägesrapport från Cecilia Axelsson som är kommunsidans processledare i arbetet med Vård- och 
insatsprogrammet schizofreni och psykos i Västra Götaland. 
 
Arbetet fortsätter med att granska, förbättra och lägga till texter. Texterna är nu av högre 
kvalitet. Fallbeskrivningar jobbas fram och landstinget har tagit fram indikatorer. Nya 
arbetsuppgifter för gruppen är att bearbeta texterna ytterligare fram till 10 december. Efter det 
följer testperiod två fram till 1 februari 2019. Personal ska då testa materialet i skarpt läge. Det 
ska också tas fram regionala planer för implementering. Efter februari ska VIP vara grund för 
framtagande av andra standardiserade vårdprocesser. 
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Psykisk hälsa kansliet ska vara kvar på SKL januari ut. Efter det är det oklart. Regioner som har 
programansvar får dela ut VIP till andra regioner. 
 
Angående spridningsplanen har Cecilia frågor till beredningsgruppen: Vad ska den innehålla, hur 
ska den tas fram, var ska den förankras, vem skriver under den? Elisabeth lyfter att GR skulle 
kunna anordna och erbjuda utbildningar. Utbildning för VGR:s personal finansieras centralt men 
kommunerna betalar per deltagare. 
 

Förslag till ställningstagande:  
Testning av VIP sker genom utskick till testpersoner via kommunalförbunden. Cecilia kommer ta fram 
ett förslag till spridningsplan till beredningsgruppen VGK för genomgång på möten i december och i 
januari tillsammans med Vårdsamverkan. 

 

j) Samverkan vid utskrivning  
Jeanette Andersson  
Nuläge: Verksamheterna upplever att det är två olika spår. SAMSA och in- och utskrivning. Den 
regionala vårdsamverkansgruppen ska titta på goda exempel och vara ett stöd till 
följeforskningen samt ta fram indikatorer och vara ett stöd vid SIP.  
 
Åsikter från verksamheterna är att GITS och webben vårdsamverkan är som två olika sidor. Det 
står samma sak på två ställen. Detta jobbar man med att förändra i arbetsgruppen.  
 
VGR och VästKom arbetar på ett förtydligande angående betalningsmodellen, 
medelvärdesräkningen. Ingen kommun kommer över 3.0 dagar. De flesta ligger mellan 0-1 dag. 
Processen för utskrivning har blivit väldigt snabb och det för med sig hög arbetsbelastning. 26 
ärenden har över sju dagar. Träffsäkerhet gällande datum för utskrivningsklar behöver bli 
bättre. Det behöver arbetas ordentligt med detta. Delvis kräver det nya arbetssätt. 
 
Statistiken är manuellt framtagen och har en viss felmarginal men det som ändå framkommer 
är att det har gjorts alldeles för få kallelser till SIP, vilket är bekymmersamt för 
patientsäkerheten och patientens delaktighet. Av ca 3000 ärenden har det bara kallats till 2-300 
SIP. Det borde rimligen hamna runt 80 % Det behöver tydliggöras vad skillnaden är mellan 
planeringsmöte och SIP. Läkemedelslistor och information från slutenvården är andra 
förbättringsområden. Det saknas en del meddelanden om utskrivning men det kan bero på 
systemfel i övergången. 
 
Jeanette kommer skicka ut förtydligande av rutin för fakturering i denna vecka och begäran om 
nya faktureringsadresser till ekonomienheten VGR. Båda dessa frågor ska hanteras av delregional 
processledare. 
 
Informationsmaterial för den nya beräkningsmodellen finns framtagen. 
 
Rekrytering påbörjad för en länssamordnare för SIP. Det finns medel till delregional 
vårdsamverkan som stöd till utbildning. Troligen blir det gemensamma utbildningar. Det är ett 
delregionalt ansvar. 
 
Uppföljning och utvärdering samt följsamhet till överenskommelse och riktlinje/rutin ska 
innehålla: 

• riktlinje och rutin  

• indikatorer 

• regelbundna gemensamma uppföljningsmöten (kn, vc och slutenvård ex 
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närsjukvårdsmöten) 

• Webbkollen, SIP kollen. Verktyg för att se brukarnas upplevelse 

• ekonomisk betalningsmodell (2019) 
 
Förslag till ställningstagande: Mötet antecknar informationen. 
 

k) Handlingsplan psykisk hälsa  
Charlotta Wilhelmsson 

 
a) Samverkansdag om hpl 17 januari 

Dagen kommer att innehålla fördjupad information om uppföljningen/baslinjemätningen av 
indikatorerna i handlingsplanen samt presentation av pågående länsgemensamma uppdrag 
som inriktningsdokument för integrerade mottagningar, handlingsplan mot suicid, utveckling 
av brukarmedverkan och SIP. Målgrupp är personer som jobbar inom vårdsamverkan, 
processledare kopplat till hälso- och sjukvårdsnämnderna och ev. kontaktpersonerna i 
kommunerna. 

 

b) Handlingsplanen mot suicid 
Utkast är snart klart och kommer att lyftas i styrgruppen för psykisk hälsa 3/12. Det innebär 
remiss till huvudmännen någongång efter årsskiftet. 

 
c) Utveckling av arbetet med brukarmedverkan 

Vårdsamverkansarenorna har via Samverkan kommun och sjukvård i Göteborg anställt Lars 
Alfredsson som kollega till Sara Svensson för brukarorganisationerna. Dialog pågår om att 
koppla ett vetenskapligt stöd till detta utvecklingsarbete. Det handlar om ett erbjudande om 
handledning i upplägg och rapportskrivning. 

 

d) Pilotprojekt sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård 
Syftet är att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa genom att öka förutsättningarna för 
barn och unga att fullfölja sina studier. Detta ska genomföras genom att utveckla en modell 
med gemensamt arbetssätt för tidiga insatser där Västra Götalandsregionen och 
kommunerna systematiskt samarbetar runt barn och unga. Kort sagt kan man säga att det är 
en utveckling av arbetet med vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Lotta, Jessika Ek och 
Thomas Jungbeck träffade företrädare för avdelning folkhälsa, VGR den 14/11. Lotta ska vara 
med i styrgruppen för projektet. 

 
e) Utkast till beslutsunderlag för handlingsplanen psykisk hälsa till kommunerna inför 2019-

2020 

Skriftligt underlag kommer snart att skickas ut då Lotta besökt tre socialchefsnätverk och 
stämt av arbetet så här långt och förslag till fortsättning inför 2019-2020. Ställningstagandet 
kommer vara kopplat till om överenskommelse om insatser och medel (eller motsvarande) 
träffas mellan regeringen och SKL. 

 
l) Västbus - svar på remissen 

Jessika Ek jobbar på att svara på remissen och hon skickar en sammanställning när hon är klar. 
 

Förslag till ställningstagande: Mötet antecknar informationen och avvaktar sammanställning.  
 

Övriga frågor 
a, Hjärtsvikt 
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Frågan har kommit från VGR om vi vill delta med representant i processteam för hjärtsvikt, en av de 
kroniska sjukdomarna. VGR ska pröva sin kunskapsstyrningsmodell med fyra - fem processer.  
 
Förslag till ställningstagande: Mötet beslutar att vi inte ska ha en representant i detta specifika 
processteam. Kommunala intressen omhändertas i uppdragshandlingen om Kunskapsstyrning i 
samverkan. 
 
Representant till sakkunniggruppen Socialstyrelsen angående ungdomar med självsskadebeteende 
Oklart om förfrågan gäller kommunerna eller om det är specialiserad hälso- och sjukvård. Ska vi skicka 
ut förfrågan till alla kommuner?  
 
Förslag till ställningstagande: Anneli ber om förtydligande av frågeställaren på RSS-nätverket den 21 
november. 
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