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MINNESANTECKNING  
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 
Datum: 2019-04-11 
Skypemöte     
 

Medverkande:  
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer    Göteborgsregionen  
Maria Ljung     Göteborgsregionen 
Annika Thorén    Göteborgs Stad 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Helen Nordling   Boråsregionen 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Lotta Wilhelmsson    VästKom 
 
Inbjudna:  
Thomas Jungbeck VästKom 
 
 

Presentationsrunda genomförs då vi har en ny medlem, Helen Nordling från Boråsregionen, 
som ersätter Ann-Katrin Schutz i Beredningsgrupp VGK. 
 
1) Föregående anteckningar 

Godkänns och läggs till handlingarna 
 
 

2) Övriga frågor  
Ny kallelse skickas med tillägg ärende 8, 9 och 10. 
 
 

3) Godkännande av dagordningen  
Ja 

 
 
4) Information om utökat SRO 

Thomas Jungbeck VästKom 
Kommunerna och VGR står inför stora gemensamma utmaningar de närmaste åren. Den 
demografiska utvecklingen, digitaliseringens möjligheter, kompetensförsörjning  och 
utvecklingen av god och nära vård i Västra Götaland är ett gemensamt arbete för 
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kommunerna och VGR. Samrådsorganet SRO, är den politiska yta som VGR och 
kommunerna använder för samtal kring strategiska frågor inom hälso- och sjukvård-
/välfärds-/omsorgsområdet.  
I flera år har diskussionen om hur det politiskt strategiska samtalet förs kring Hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst pågått. Ett tjänsteutlåtande är framtaget med ett förslag till 
förstärkt politisk dialog mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner. 
VästKoms styrelse beslutade den 2 april att bifalla förslaget om att kommunerna, utöver 
sina fyra kommunalförbundsordföranden får ytterligare fyra förtroendevalda med i SRO, 
en från varje kommunalförbund. Tanken är att det ska vara en förtroendevald med 
uppdrag inom socialtjänst/vård- och omsorgsområdet. Från VGR deltar regionstyrelsens 
och hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium, totalt fem personer. 
VästKoms styrelse har godkänt förslaget som inom kort ska till beslut inom 
Regionstyrelsen. 
Elisabeth Beijer har fått i uppdrag inom GR att ta fram ett förslag till uppdrag samt 
beredning inför ett förstärkt SRO. Förslaget kan hon dela med sig av.  
 
Ställningstagande: 

 Beredningsgruppen diskuterade frågan och noterar informationen. 
Beredningsgruppen anser att det är en bra förstärkning som är efterlängtad inom 
Välfärdsområdet.  

 Önskemål att tydliggöra beredningsgången inför SRO för alla parter samt att 
minnesanteckningar blir publika. Tjänsteutlåtandet skickas ut med föregående 
minnesanteckningar.  

 
 
5) UH egenvård korttids barn 

Anneli Bjerde, VästKom 
I höstas togs det fram ett förslag till uppdragshandling där VVG tog beslut att avvakta 
uppstarten av en länsövergripande tillämpning/rutin pga att socialstyrelsen har påbörjat 
en revidering av föreskriften kring egenvård.  I en skrivelse från SIMBA, till VVG och SRO, 
beskrivs allvarliga incidenter och brister i patientsäkerheten för barn och unga vid 
vistelse på korttidsboende enligt LSS. I SIMBA:s skrivelse uppmanar man till skyndsam 
utredning ”då patienter dagligen utsätts för betydande medicinska risker inom 
kommunala verksamheter där regionen har hälso- och sjukvårdsansvaret”. Svar från VVG 
är att om det föreligger så allvarliga patiensäkerhetsrisker ska det utredas samt att VVG 
tog beslut om att påbörja arbetet igen.  En kartläggning av avvikelser är påbörjad inom 
Västra Götaland. Uppdragshandling är nu utskickad för synpunktsinhämning.  
Diskussion: Problemet är att det är låg kännedom och följsamhet till vår gemensamma 
rutin som vi redan har framtagen idag.  
Uppdragshandlingen är ett anmälningsärende till VVG  den 29 maj.  
 
Ställningstagande: 

 Beredningsgruppen diskuterade frågan och noterar informationen. Jeanette 
Andersson kontaktar Annica Johansson för synpunktsinhämtning av UH. Vi 
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avvaktar med nominering till arbetsgruppen till dess att UH är klar.  
 

 
6) Kunskapsstyrning i samverkan 

Anneli Bjerde och Charlotta Wilhelmsson,VästKom 
Thomas Jungbeck samt Jan Eriksson är numera medlemmar i styrgruppen för  
kunskapsstyrning i samverkan.  
Erfarenhet från RSS mötet i förra veckan är att vi i Västra Götaland har kommit en bra bit 
på väg i våra dialoger kring en gemensam kunskpsstyrning, vilket känns bra.  
Ambitionen i VG är att vi skapar ett kunskapsråd där vi är likvärdiga parter mellan 
kommun och region. Det kommer att behövas beredningsresurser. VGR är idag generösa 
och de har administrativt stöd till kunskapsstyrning i samverkan. Det kommer att bli en 
resursfråga från kommunerna i det fortsatta arbetet. Det gågår även diskussioner kring 
kommunernas egna kunskapsstyrningsmodell inom NSK-S. En tydlig motivator är att den 
kunskapen som tas fram nu, även nationellt, behöver ”byggas in” i Framtidens 
vårdinformationsmiljö. Viktigt att vi bygger in hela vårdkedjan både Hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Implementering och uppföljning är vi inte lika bra på, vilket vi behöver 
utveckla gemensamt. 
Lena Holmlund GR, chef på Yrkesresan inom barn och unga, har lyft frågan om vi kunde 
skapa ett motsvarande stöd för fler målgrupper t ex inom funktionshinder samt inom 
äldreomsorg. Frågan behandlas på SKL för närvarande.  
Elisabeth undrar om kan vi använda forskningen mer än vad vi gör idag som stöd inom 
kunskapsstyrningen.  
 
Ställningstagande: 

 Beredningsgruppen diskuterade frågan och noterar informationen 
 
 
7) Hemsjukvård till asylsökande 

Anneli Bjerde, VästKom 
Senaste året har det återkommit frågor angående hemsjukvård till asylsökande. I  Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är det tydligt att VGR har ansvaret. Praxis är att man gör ett 
tjänsteköp. Det finns en skrivelse från VGR om ersättning och tjänsteköp, men 
kommunerna har inte varit med i framtagandet av dokumentet. Otydlighet kring om det 
finns en faställd taxa för t ex tjänsteköp samt att vi bör ta ett större grepp i frågan kring 
tjänsteköp generellt. 
Nu efterfrågar VGR att vi tar fram en länsgemensam regional rutin/tillämpning.  
 
Ställningstagande: 

 Beredningsgruppen ställer sig bakom att ta fram en länsgemensam regional 
rutin/tillämpning.  Anneli tar med frågan till VGR 

 
 
8) Nominering till nationella programområden  
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På möte med RSS ang. kunskapsstyrning beslutades att det behövs kommunala 
representanter i ett antal nationella programområden. Vilka vill, kan, bör vi nominera 
till? Önskemålet är:  
a) Primärvård 6 pers  
b) Barn och unga, 2 pers  
c) Äldre, 2 pers   
d) Rehab, 2 pers   
e) Levnadsvanor, 2 pers   
f) Psykisk hälsa – här har vi redan en representant  

 
Ställningstagande: 

 Efter diskussion i beredningsgruppen avvaktar vi minneanteckningen från RSS 
samt svar från den nationella socialchefsgruppen. 

 
 

9) VG har ansvar för nätverkets egen tid vid nästa RSS-möte 21-22 november  
Vi avvaktar och samlar ärenden fram i augusti, september. 
 
 

10) Kunskapsstyrning  
a) Nuläge i tankar - NSK-S har arbetat med att ta fram en matris för socialtjänstens 

kunskapstyrning som kan ligga till grund till socialtjänstena kunskapstyrningsmodell. 
Annika Johansson och Lena Holmlund GR kommer att medverka i det arbetet. 

b) Länsgemensam träff med NSKs, socialchefsnätverk och RSS?  
Det finns en önskan att vi samlar NSK-S representanter samt socialchefsnätverk och 
koppla ihop det med  arbetet kring det gemensamma arbetet kring 
kunskapstyrningsrådet.  
 
Ställningstagande: 

 Beredningsgruppen noterar informationen och förslaget är att vi bjuder in de fyra 
representanterna för NSK-S samt representanter från den nationella 
socialchefsgruppen, förslagsvis under hösten.   

 
 
Anteckningar: Jeanette Andersson, Skaraborgs Kommunalförbund 
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