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MINNESANTECKNINGAR
BEREDNINGSGRUPP VGK
Datum: 2018-01-31
Tid: 9.30-15.30
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Sekreterare: Skaraborg

1) Föregående mötesanteckningar
Inget att invända
2) Övriga frågor? / Godkännande av dagordningen
Ja, se under övriga frågor
3) Psykisk Hälsa
a) Ny överenskommelse och arbetet under 2018
Charlotta Wilhelmsson
Mer medel än tidigare år. I förhållande till föregående års Överenskommelse är det ökat
fokus på mest sjuka, första linjens vård och brukarmedverkan. Vårdsamverkansområdena har
rekvirerat medel för 2017. Medel kommer finnas även för 2018.
VästKom har fått medel från VGR inom ramen för arbetet med regionalt resurscenter (RCPH).
Dessa används för att avlöna länets representant i nationella programområdet psykisk hälsa
(NPO), Cecilia Axelsson. Uppdraget är att ta fram vård- och insatsprogram (VIP) inom psykisk
hälsa.
Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa fungerar under 2017 som interimistisk styrgrupp
för RCPH. Frågan behöver sättas in i ett större sammanhang om kunskapsstyrning/utveckling i samverkan och organisering kring det.
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Fortsatt planering: Styrgruppen handlingsplan för psykisk hälsa träffas på måndag 5 februari
2018, då kommer frågan lyftas. Beakta i utvecklingsarbetet kring kunskapsstyrning.
b)

Ök suicidprevention-Bilaga
Charlotta Wilhelmsson
En länsgemensam aktivitet i handlingsplan för psykisk hälsa handlar om att ta fram
handlingsplan för suicidprevention. En uppdragshandling har tagits fram och ska godkännas
av Thomas Jungbeck och Ann Söderström. Gruppen behöver komma igång.
Folkhälsoperspektivet ligger i grunden. Tänk in skola/elevhälsa.
Fortsatt planering: Anneli och Gunilla Fasth skapar en ”uppdragsannons” som vi kan
använda för att nominera personer till arbetsgruppen. Lotta tar fram nomineringsannons för
processledare på kommunsidan och för att vi ska kunna nominera representanter till
arbetsgruppen.
c) Vård och insatsprogram Schizofreni/Psykos
Cecilia Axelsson/Jessica Ek
Cecilia har haft ett första telefonmöte med den nationella arbetsgruppen för
Schizofreni/Psykos. Nästa möte är den 9 april, till dess har Cecilia uppgifter som hon behöver
hjälp med att lösa.
Det krävs organisation på alla nivåer för att få till arbetet. SKL´s kansliutkast är
svårformulerat för kommunerna, Cecilia har tagit upp detta med kansliet.
Fortsatt planering: Jessica tar med sig frågan till Ledningsgruppen.
För information: Cecilia visar GAP-analysen. Man ser att intern kommunalsamverkan saknas.
Anpassat föräldrastöd viktigt! SIP!
4. Diskussion om Regionala Samverkans- och stödstrukturer, RSS – 20 min
Alla
Varje kommunalförbund ingår som ett RSS i nätverket och eftersom VästKom håller i de
frågor som är gemensamma för samtliga kommunalförbund behöver VästKom även delta i
nätverksmötena.
Fortsatt planering: Anneli kontaktar SKL och meddelar hur vi ser på RSS-strukturen i Västra
Götaland och att VästKom behöver vara med utifrån att de stödjer samordning i vissa frågor.
5. Strokerådets möte
Kristina Nyckelgård
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Maria Grip och Kristina Nyckelgård var på Strokerådet, VG inbjudna av Lars Rosengren
ordförande i Strokerådet. De nya nationella riktlinjerna kommer våren 2018 och man vill nu
vara tidigt ute för att samverka med kommunerna. GAP analys kanske kan vara aktuellt.
Uppdragshandling behöver upprättas för uppdraget mellan VGR och Västkom.
Fortsatt planering: Kristina och Lars skriver en uppdragshandling enligt rutin för
”mottagande av gemensamma riktlinjer för VGR och kommunerna”.
6. Dosexpedition och direktleveranser - kostnader för kylförpackningar
Kristina Nyckelgård
Punkten utgår
7. Demensriktlinjerna
Linda Macke
Den 7 februari anordnas en spridningskonferens tillsammans med VGR. Arbetsgruppen har
också tagit fram ett förslag till vägledning för de rekommendationer som är gemensamma för
huvudmännen. Thomas Ljungbeck och Ann Söderström kommer rekommendera
huvudmännen att arbeta tillsammans med den i vårdsamverkan.
Fortsatt arbete för arbetsgruppen är att se över befintligt utbildningsmaterial för
anhörigutbildningar och se om det som finns är tillräckligt eller om vi ska ta fram ett
länsgemensamt material som båda huvudmännen kan använda.
Fortsatt planering: Arbetsgruppen önskar få in synpunkter på vägledningen från
socialhandläggarna senast den 16 februari.
Lunch
8. Ofödda barn - intresse av regional ök? -Bilaga
Anneli Bjerde
Fråga från VGR, gemensam riktlinje för att utveckla samverkan för ”det ofödda barnet”. För
att förbättra kommunikationen mellan VGR och Kommunerna.
Fortsatt planering: Vi kommer fram till att alla kommunalförbunden tar med sig frågan hem
till det/de nätverk man ser som aktuella. Återkoppling vid nästa möte.
9. Överenskommelser inom området personlig assistans
Anneli Bjerde
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Information: Skaraborg ett utredningsarbete kring frågan, LSS.
10. Nära Vård - Operativa ledningsgruppen
Anneli Bjerde
Kommunerna deltar nu i styrgruppen med 3 personer och en omstart görs i arbetet.
Fortsatt planering: Möte på fredag 2 februari 2018.
11. Konsekvensanalys av utvecklingen av den nära vården
Charlotta Wilhelmsson
Information: Lotta har börjat sammanställa en uppdagshandling kring möjligheten att
beställa en konsekvensanalys av utvecklingen av den Nära vården och annat som händer
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tanken är att få en typ av ”Kairos Future rapport” - Vad
är det som händer? Vad kommer det få för konsekvenser för kommunerna? Vad behöver vi
ta höjd för?
Gunilla Fasth har gjort en sammanställning från grupparbetet som gjordes på workshopen
om nära vård som kan utgöra underlag.
Fortsatt planering: Lotta tar en kontakt med Vårdanalys med frågan. Kan det bli en nationell
fråga?
12. Överenskommelse psykiatri och spelmissbruk
Anneli Bjerde
Yvonne Witzö, Anneli Bjerde och Gunilla Bothén har tittat på tillägg om spelmissbruk i
Överenskommelsen psykiatri och tagit fram ett förslag. Förslaget är skickat till VGR som ska
undersöka med sina jurister om den föreslagna hanteringen är möjlig.
Fortsatt planering: VästKom inväntar återkoppling från VGR. Därefter fortsätter det
gemensamma arbetet med kompletteringarna gällande den utökade målgruppen i
psykiatriöverenskommelsen.
12. Samlat grepp gällande samverkan och kring placerade barn
Anneli Bjerde/Gunilla Bothén
Långdragen fråga. Vi har fortfarande inga processtöd klara, väntar på svar från
kommunrepresentanten. Önskvärt är även att VGR löser ett processtöd i uppdraget.
Fortsatt planering: Så snart som processledarna är på plats få igång arbetet.
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13. VFU –hur går vi vidare?
Alla
Samtliga kommunalförbund har fått beslut från sina kommuner att jobba vidare med ett
länsgemensamt avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det blir ett för stort
uppdrag för Lis och Sarah som var positiva initialt. Det behövs en processledare på länsnivå
för uppdraget.
Fortsatt planering: VästKom tar på sittande möte ansvaret för samordning av
länsgemensamt VFU-avtal.
14. Samverkansavtal för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion? Beslut tagna i kommunerna?
Anneli Bjerde
Avtalet gäller från och med 1 maj 2018.
Fortsatt planering: Vi bedömer i gruppen att alla kommuner kommer vara klara till dess att
avtalet träder i kraft.
15. Sekretess och statistik avseende Socialstyrelsen?
Anneli Bjerde
SKL har fått kännedom att Socialstyrelsen under en tid har anlitat en privat tjänsteleverantör
för att samla in individbaserad statistik inom socialtjänstens verksamhetsområden. Den
externa parten är Socialstyrelsens personuppgiftsbiträde och det finns ett
personuppgiftsbiträdesavtal dem emellan.
Om kommunen gör bedömningen att uppgifterna inte kan lämnas ut till den externa
leverantören som Socialstyrelsen har avtal med är det viktigt att uppgifterna samlas in och
sparas på ett säkert sätt i den egna verksamheten så att de därefter kan lämnas direkt till
Socialstyrelsen från och med mars 2018.
Fortsatt planering: Varje kommunalförbund hanterar frågan
16. Samverkan vid trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård,
Linda Macke
Linda informerar om arbetet. Strategiska beredningsgruppen är förstärkt med parter från
framförallt SU och Göteborgsområdet. Det har varit två heldagar med en förstärkt strategisk
beredningsgrupp som har tagit fram för- och nackdelar med olika ekonomiska modeller samt
förtydligat riktlinjen. Dialog kring vilken ekonomisk modell som ska föreslås i Västra Götaland
pågår.
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Målsättningen i den nya lagstiftningen är att det ska vara samma fristdagar (3 dagar) för
både somatisk och psykiatrin.
Förtydliga SoL processen? Hur ska vi hantera detta? Man behöver då t.ex. inte göra en SIP.
Fortsatt planering:
17. Förslag om ny Politisk beredningsgrupp
Anneli Bjerde
Thomas Jungbeck har fått i uppdrag att se över om det finns möjlighet att skapa en
kommunal politisk beredningsgrupp som kan bereda frågorna inför SRO.
18. Återkoppling från VVG 2017-01-25
Anneli Bjerde
a) Kunskapsstyrning
Elisabeth Beijer delger dragningen om kunskapsstyrning i VVG som gjordes av Cecilia
Bokenstrand och Elisabeth Beijer tillsammans med Karin Möller och Anders Carlqvist,
Koncernstaben VGR.
Elisabeth informerade om vad som händer nationellt gällande kunskapsstyrningen, Cecilia
berättade om hur GR arbetar delregionalt med kunskapsstyrning.
VGR visar sitt system för styrning av kunskap med bland annat programområden.
Fortsatt planering: Vi stämmer av på hemmaplan om vilka från varje kommunalförbund som
kan sitta ner och titta på kunskapsstyrningen tillsammans med representanterna från VGR. I
ett senare skede kommer vi att träffa NSK-S representanterna
b) Webbplattform
I samband med bildandet av VVG togs beslut om att ta fram en länsgemensam
webbplattform. Arbetet pågår och den nya webben kommer att sjösättas i maj 2018.
Bakgrund
2014: Vårdsamverkansgruppernas nätverk – önskar länsövergripande webbplats.
Kommunikationsplan tas fram – på uppdrag av LiSA, inkl gemensam webbplats
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2015: Utredning om kommunikationsfrågorna inför start av VVG– görs av
kommunikatörsnätverket. Webbplattform i diskussioner om uppdraget ny länsstruktur (t.ex.
LiSA feb 2015).
2016: SRO nov: ny länsstruktur + process- och kommunikatörsstöd behöver säkerställas
2017: Kommunikatör VVG/VästKom anställs i augusti 2017.
Syfte med ny webbplats
•
•
•
•

Säkerställa att avtal & överenskommelser och andra styrdokument i senaste version
finns samlade på ett ställe och är lätta att hitta.
Tydliggöra strukturer och organisation i vårdsamverkan på länsnivå och delregionalt.
Bidra till transparens – underlätta spridning av information, ställningstagande och
processer som pågår.
Underlätta samverkan genom möjligheter att dela erfarenheter och goda exempel.

Fortsatt planering: Arbetet med framtagandet av webbplatsen pågår och steg ett kommer
att vara klart i maj. Härifrån kommer man kunna länka sig vidare till delregional nivå.
c) Förslag till kartläggning av tillämpning vid placering HVB-hem
Placeringen vid gemensamt ansvar ska kartläggas. Man planerar att mäta från april 2018.
Fortsatt planering: Det finns några juridiska frågor som behöver lösas före frågeformuläret
skickas ut.
d) Uppföljning VVG
Uppföljning av bildandet av VVG kommer att genomföras i april. Ros-Marie har sammanställt en
rapport över det gångna året.
19. Övriga frågor
a) RMR: Svårläkta sår.
Anki har varit på ett första möte, 30 januari, ang. denna RMR. Det är Monica Ericson Sjöström,
VGR Närhälsan, som har fått i uppdrag att implementera denna riktlinje tillsammans med två
projektledare. I gruppen ingår representanter från Västkom (Anki), slutenvården, primärvården
och VGR IT. Målet är att under hösten 2018 utbilda sjuksköterskor inom kommun, primärvård
och slutenvård. Läkarna kommer också att utbildas, detta tillsammans med STRAMA eftersom
antibiotikaförskrivningen är för hög när det gäller mjukdelsinflammationer. Målet är att
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implementeringen ska vara klar våren 2019. Sårwebben som SkaS använder kanske kan utvecklas
så att fler kan få tillgång till den. En arbetsgrupp ska bildas för att undersöka möjligheterna till
detta.
Varje sjukhus kommer att ansvara för utbildningar i sitt område, utifrån ett utbildningsprogram
som gäller hela Västra Götaland. En arbetsgrupp kommer att bildas för att sätta ihop
utbildningsprogrammet.
PÅ den kommunala sidan behövs följande representanter:
•
•
•

en MAS per kommunförbund, som kontakt i arbetet.
gärna någon från kommunerna till Utbildningsgruppen som ska bildas
en kommunal representant till utvecklingen av Sårwebben. Kostnad: VGR står för
utbildningen, lönen arbetsgivaren.

Nästa möte är 13 mars, då ”delresultat” ska redovisas.
Fortsatt planering: Anki och Anneli sätter samman ett informationsbrev om ovanstående.
b) Kvinnofrid
Satsning om Kvinnofrid, som komplement till Länsstyrelsens arbete.
Fortsatt planering: Sätter det som en punkt på nästa Beredningsgrupp VGK
c) KOL
Fyrbodal har anmält en representant till gruppen, Doris Söderman, Uddevalla.

Vid anteckningarna
Jessica Ek
Skaraborgs kommunalförbund
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