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Anteckningar    

SOCIALHANDLÄGGARE  VGK    
	  
Onsdag	  26	  maj	  2016,	  kl.	  09.30	  –	  15.00	  	  

	  
Närvarande:	  
Lis	  Palm,	  Fyrbodals	  KF	  på	  Skype	  från	  ca	  kl	  11	  
Kerstin	  Söderlund,	  Skaraborgs	  kommualförbund	  
Elisabeth	  Jonsson,	  Boråsregionen	  Sjuhärads	  kommunalförbund	  
Gunilla	  Bothén,	  Boråsregionen	  Sjuhärads	  kommunalförbund	  	  
Elisabeth	  Beijer,	  Göteborgsregionen	  
Idalena	  Svensson,	  Göteborgs	  Stad	  
Anneli	  Assmundson	  Bjerde,	  Västkom	  	   	  
	  

Sverker	  Andersson,	  Västkom,	  punkt	  6	  
Charlotta	  Wilhemsson,	  Västkom,	  på	  Skype,	  punkt	  4	  

	  

1	  Föregående	  mötesanteckningar	  

Statsbidragen	  för	  EBP	  har	  rekvirerats	  till	  Västkom	  från	  SKL.	  	  

Polishandräckning:	  Elisabeth	  har	  skickat	  arbetsgruppens	  material	  till	  diariet	  på	  polisen	  fvb	  till	  Barbro	  
Jönsson	  men	  har	  inte	  fått	  någon	  återkoppling,	  en	  påminnelse	  har	  också	  skickats.	  

ADL-‐intyg,	  frågan	  har	  ännu	  inte	  behandlats	  i	  VGR.	  

2	  Information	  från	  SRO,	  politiska	  styrgruppen	  för	  hälso-‐och	  sjukvårdsavtalet	  samt	  politisk	  
beredningsgrupp	  för	  hjälpmedelsfrågor	  	  

Anneli	  informerar.	  	  

Hsv-‐avtalet:	  Politikerna	  har	  fått	  information	  om	  läget	  och	  har	  uttryckt	  att	  man	  är	  nöjd	  med	  förslaget.	  
Man	  trycker	  på	  patientfokus.	  I	  augusti	  får	  man	  en	  rapport	  om	  inkomna	  synpunkter.	  	  

Hjälpmedelsfrågor:	  Det	  nya	  samverkansavtalet	  har	  funnits	  i	  ett	  år.	  Det	  har	  varit	  framgångsrikt	  och	  
bidragit	  till	  en	  effektivisering.	  En	  uppföljning	  planeras.	  Den	  politiska	  beredningsgruppen	  har	  förklarat	  
sig	  nöjda	  och	  vill	  se	  mer	  patientfokus	  även	  här	  samt	  en	  omvärldsbevakning	  i	  hur	  man	  gör	  i	  övriga	  
landet.	  Ledningsrådet	  har	  diskuterat	  frågan	  om	  patientfokus,	  avtalet	  riktar	  sig	  till	  de	  samverkande	  
parterna,	  en	  väg	  är	  att	  involvera	  brukarföreningar.	  	  

SRO:	  Ställde	  sig	  bakom	  avsiktsförklaringen	  för	  en	  kunskapsbaserad	  socialtjänst	  och	  närliggande	  
hälso-‐	  och	  sjukvård.	  En	  information	  gavs	  om	  satsningen	  på	  psykisk	  hälsa	  gavs	  och	  handlingsplanen	  
Det	  goda	  livet	  för	  mest	  sjuka	  äldre.	  

Beträffande	  handlingsplanen	  för	  mest	  sjuka	  äldre	  rekommenderas	  kommunerna	  att	  arbeta	  enligt	  
planen.	  Vi	  har	  inga	  synpunkter	  på	  om	  det	  ska	  vara	  en	  politisk	  behandling	  av	  planenm,	  det	  är	  upp	  till	  
varje	  kommun.	  	  	  
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3	  Pascal	  

Anneli	  har	  vidarebefordrat	  information	  från	  VGR	  om	  att	  förskrivning	  inte	  kan	  rekommenderas	  för	  
patienter	  som	  iinte	  har	  dosdispens	  av	  läkemedel.	  Synpunkter	  har	  inkommit	  från	  Shujaat	  
Noormohamed	  och	  Ellinor	  Seth	  som	  vänder	  sig	  mot	  VGR:s	  resonemang.	  	  

Frågan	  om	  elektroniskt	  läkemedelssystem	  behöver	  däremot	  drivas	  vidare	  från	  kommunernas	  sida	  så	  
att	  alla	  kan	  omfattas,	  med	  koppling	  till	  hsv-‐avtalet,	  patientsäkerhet	  och	  vårdens	  övergångar.	  Anneli	  
undersöker	  vägarna	  vidare	  för	  hur	  frågan	  kan	  hanteras.	  Elisabeth	  J	  är	  behjälplig	  i	  den	  fortsatta	  
kontakten.	  	  

4	  Information	  om	  arbetet	  och	  analysen	  gällande	  handlingsplanen	  för	  psykisk	  hälsa	  

Charlotta	  informerar	  om	  läget	  när	  det	  gäller	  satsningen	  Psykisk	  hälsa.	  Charlotta	  börjar	  sitt	  nya	  
uppdrag	  som	  länssamordnare	  för	  kommunerna	  idag.	  Uppdraget	  är	  definierat	  och	  Charlotta	  har	  
tillsammans	  med	  Malin	  Camper	  gjort	  ett	  upplägg	  där	  bland	  annat	  brukarsamverkan	  ingår.	  En	  kick-‐off	  
direkt	  efter	  sommaren	  planeras,	  troligen	  den	  14	  september,	  och	  bland	  annat	  Ing-‐Marie	  Wieselgren	  
är	  vidtalad	  att	  komma.	  Någonstans	  centralt	  	  i	  Göteborg	  kommer	  kick-‐offen	  att	  gå	  av	  stapeln.	  
Målgrupp	  är	  samordnarna	  för	  vårdsamverkan,	  kommunalförbunden,	  sjukhuset,	  primärvården,	  
beställarenheten	  för	  VGR	  och	  de	  49	  kontaktpersonerna	  i	  kommunerna.	  Charlotta	  och	  Malin	  tror	  att	  
inriktningen	  på	  satsningen	  främst	  är	  socialtjänstinriktad	  och	  inte	  folkhälsoinriktad	  men	  ska	  kolla	  
detta	  vidare.	  Det	  är	  ändå	  ett	  brett	  anslag	  i	  satsningen	  och	  socialhandläggargruppen	  tänker	  att	  
representanter	  för	  skola	  (via	  Västbus/vårdsamverkan)	  och	  folkhälsa	  (RUF)	  bör	  omfattas.	  	  	  	  

Charlotta	  och	  Malin	  har	  påbörjat	  ett	  PM	  som	  kommer	  att	  gå	  ut	  brett.	  De	  kommer	  att	  ta	  en	  personlig	  
kontakt	  med	  vårdsamverkansgrupperingarna.	  En	  fråga	  som	  ställs	  är	  om	  det	  räcker	  med	  en	  
länsgemensam	  analys	  och	  handlingsplan	  för	  att	  kommunerna	  ska	  få	  sina	  medel,	  Malin	  och	  Charlotta	  
har	  tolkat	  det	  som	  att	  det	  räcker,	  men	  socialhandläggargruppen	  ber	  att	  detta	  kollas	  upp	  med	  skriftlig	  
återkoppling	  från	  SKL.	  Handlingsplanen	  kan	  inte	  vara	  fullödig	  den	  31	  oktober	  men	  man	  bör	  kunna	  
beskriva	  hur	  en	  fortsatt	  fördjupning	  ska	  ske.	  Kommunerna	  ska	  rapportera	  vad	  de	  gjort	  för	  pengarna	  
men	  det	  kommer	  inte	  att	  ske	  någon	  bedömning	  av	  detta,	  däremot	  vill	  SKL	  få	  en	  uppfattning	  om	  vad	  
kommunerna	  behöver.	  	  

Det	  ska	  tillsättas	  en	  länsstyrgrupp	  som	  har	  mandat	  att	  fatta	  beslut.	  Gruppen	  tillsätts	  via	  
vårdsamverkansgrupperingarna.	  Socialhandläggargruppen	  vill	  påtala	  att	  det	  är	  angeläget	  att	  
representanter	  för	  barn-‐	  och	  ungaområdet	  deltar.	  	  	  	  
	  

5	  Läkemedelsnära	  produkter	  	  

Anneli	  har	  fått	  en	  fråga	  om	  att	  ingå	  i	  en	  arbetsgrupp	  från	  VGR	  som	  representant	  till	  en	  arbetsgrupp	  
som	  ska	  ta	  fram	  uppdrag	  och	  struktur	  för	  beredningsgrupper	  inom	  områdena	  Stomi,	  Diabetes,	  Inko	  
och	  SärNär.	  Anneli	  och	  Idalena	  kommunicerar	  vidare	  kring	  detta.	  

Idalena	  informerar	  om	  att	  det	  saknas	  representanter	  för	  Sjuhärad	  och	  Skaraborg	  i	  ledningsrådet	  för	  
läkemedelsnära	  produkter.	  Kommunalförbunden	  går	  ut	  med	  denna	  fråga	  bland	  sina	  kommuner.	  	  

	  

6	  Lägesrapport	  Hälso-‐	  och	  sjukvårdsavtalet	  

Sverker	  Andersson	  informerar	  om	  läget.	  Ett	  missiv	  för	  utskick	  håller	  på	  att	  tas	  fram.	  Den	  1	  juni	  
kommer	  missivet	  att	  gå	  ut,	  politikerna	  kommer	  att	  stå	  bakom	  det.	  Det	  handlar	  om	  inhämtande	  av	  
synpunkter	  och	  är	  inte	  en	  remissrunda,	  även	  synpunkter	  på	  kommande	  utvecklingsområden	  kommer	  
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att	  sammanställas.	  Senast	  den	  10	  augusti	  måste	  synpunkterna	  vara	  inne.	  Den	  18	  augusti	  är	  det	  
operativ	  ledningsgrupp	  och	  den	  26	  augusti	  ska	  politikerna	  få	  en	  sammanställning.	  	  

Missivet	  går	  ut	  via	  kommunalförbunden	  till	  kommunbrevlådor	  med	  kopia	  til	  chefsnätverken	  (och	  
MAS:ar).	  Ett	  svar	  per	  kommun.	  En	  mall	  för	  hur	  man	  ska	  svara	  är	  nödvändig,	  och	  
socialhandläggargruppen	  framför	  att	  den	  gärna	  får	  vara	  elektronisk.	  Detta	  är	  det	  första	  alternativet.	  
Om	  det	  inte	  går	  att	  lösa	  med	  elektroniska	  svar	  behöver	  svaren	  sammanställs	  av	  kommunalförbunden	  
(ska	  vara	  klar	  senast	  den	  15	  augusti).	  	  	  

Inriktningen	  är	  att	  förslaget	  på	  länsöverenskommelse	  psykiatri/missbruk	  går	  ut	  samtidigt,	  förslaget	  är	  
att	  missivet	  är	  gemensamt	  så	  att	  man	  ser	  att	  detta	  hänger	  ihop.	  Synpunkterna	  hanteras	  dock	  i	  
separata	  omgångar.	  Frågan	  är	  dock	  om	  länsöverenskommelsen	  kommer	  att	  vara	  klar	  för	  utskick	  den	  
1	  juni,	  en	  bedömning	  kommer	  att	  göras.	  	  

7	  Strategisk	  beredningsgrupp,	  uppdragshandling	  Betalningsansvarslagen	  	  
	  
Ett	  förslag	  med	  uppdragsbeskrivnig	  är	  utskickat	  till	  dagens	  möte.	  Förslaget	  är	  sex	  representanter	  för	  
respektive	  part.	  Anneli	  informerar	  gruppen	  som	  skickar	  med	  vissa	  synpunkter:	  	  

Syfte	  –	  propositionen	  är	  inte	  klar,	  förutsättningarna	  finns	  därför	  inte	  klara.	  Arbetet	  bör	  inte	  hängas	  
upp	  enbart	  på	  förslaget	  i	  SOU.	  	  	  	  

Målet	  -‐	  behöver	  ses	  över,	  handlar	  inte	  bara	  om	  dagar.	  Målet	  bör	  vara	  att	  det	  finns	  en	  
överenskommelse.	  	  

Uppdragsbeskrivningen	  –	  huvuduppdraget	  är	  att	  ta	  fram	  ett	  underlag.	  Arbetsformerna	  behöver	  inte	  
stå	  i	  uppdragshandlingen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  identifiera	  det	  VG-‐specifika.	  	  

Arbetsorganisation	  –	  sex	  personer	  behöver	  utses	  för	  respektive	  part.	  Är	  detta	  en	  partsfråga	  eller	  en	  
vårdsamverkansfråga?	  Bör	  man	  se	  det	  som	  att	  ansvarsfördelningen	  inledningsvis	  är	  en	  partsfråga,	  
därefter	  en	  vårdsamverkansfråga	  för	  det	  nära	  arbetet?	  Representanterna	  måste	  under	  alla	  
omständigheter	  kunna	  hur	  gränssnitten	  fungerar	  i	  verkligheten.	  Anneli	  tar	  med	  synpunkterna.	  	  
	  

8	  Nyhetsbrev	  SAMSA–informationskanaler?	  	  

Anna	  som	  är	  kommunikatör	  på	  Västkom	  undrar	  hur	  informationen	  når	  ut.	  Kommunalförbunden	  gör	  
utskick	  via	  sina	  nätverk,	  ibland	  också	  via	  kommunbrevlådor.	  Viktigt	  att	  det	  anges	  på	  nyhetsbrev	  hur	  
man	  prenumererar.	  	  

9	  Representant	  från	  kommunerna	  till	  SKL	  :s	  träff	  den	  21	  juni	  om	  ”Trygg	  och	  säker	  utskrivning”.	  	  

Inbjudan	  är	  ställd	  till	  de	  som	  deltog	  förra	  gången.	  Elisabeth	  J	  åker.	  Framförs	  från	  GR	  att	  vi	  önskar	  att	  
Linda	  Macke	  kan	  få	  en	  plats.	  Sverker	  har	  deltagit	  för	  Västkom.	  Kopplas	  till	  den	  nya	  grupperingen	  för	  
VG:s	  arbete	  med	  denna	  fråga?	  Anneli	  tar	  med	  sig	  frågan.	  	  	  
	  

10	  Ungdomsmottagningarna	  inriktningsdokumentet	  

Det	  är	  klart	  från	  LiSa	  att	  en	  grupp	  ska	  utses	  för	  att	  avgöra	  fördelning	  och	  ta	  fram	  en	  plan	  för	  psykisk	  
hälsa/UM.	  Inriktningsdokumentet	  tas	  upp	  i	  samma	  grupp	  i	  steg	  2.	  En	  projektledare/samordnare	  är	  
snart	  på	  väg	  in	  från	  VGR.	  En	  första	  träff	  för	  gruppen	  planeras	  till	  den	  20	  juni	  kl	  9	  15-‐12	  på	  
Gullbergsvass.	  Senast	  den	  31	  oktober	  ska	  SKL	  ha	  en	  beskrivning	  av	  hur	  pengarna	  använts	  eller	  ska	  
användas.	  Anmäl	  förslag	  på	  representanter	  till	  Anneli	  senast	  den	  3	  juni,	  en	  per	  kommunalförbund	  
förutom	  GR	  som	  får	  två	  platser,	  ersättare	  kan	  utses.	  Gunilla	  fortsätter	  att	  representera	  Västkom.	  
Personerna	  ska	  ha	  god	  kännedom	  om	  ungdomsmottagningarnas	  verksamhet.	  	  
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Inriktningsdokumnetet	  har	  varit	  ute	  på	  en	  runda	  i	  kommunerna	  för	  synpunkter.	  Gunilla	  har	  
sammanställt	  synppunkterna	  i	  ett	  dokument.	  Synpunkterna	  gås	  igenom	  vid	  dagens	  möte	  och	  
kommunrepresentanterna	  arbetar	  vidare	  med	  resterande	  synpunkter	  till	  ett	  slutligt	  förslag	  från	  
kommunernas	  sida.	  	  

11	  Avsiktsförklaringen	  kunskapsutveckling	  -‐	  ideskiss	  	  

Elisabeth	  presenterar	  en	  idéskiss	  för	  hur	  vi	  ska	  ta	  oss	  an	  genomförandet	  av	  avsiktsförklaringen	  för	  en	  
kunskapsbaserad	  socialtjänst	  och	  närliggande	  hälso-‐	  och	  sjukvård.	  Eliasbeth	  pch	  Anneli	  arbetar	  
vidare	  med	  frågan.	  

12	  NSK-‐s	  

Elisabeth	  informerar	  om	  att	  Socialstyrelsen	  frågar	  efter	  representanter	  som	  är	  
socialchefer/förvaltningschefer	  till	  översynen	  av	  de	  nationella	  riktlinjerna	  vid	  schizofreni	  från	  
Västsverige.	  	  	  

Göteborgs	  Stad,	  Partille	  och	  GR	  har	  skickat	  in	  avsiktsförklaring	  till	  förnyelselabb	  med	  människan	  i	  
centrum	  om	  förbättringsinsatser	  som	  rör	  ensamkommande	  och	  nyanlända.	  Fler	  kan	  ansluta	  sig.	  	  	  	  

13	  	  Ny	  organisation	  hjälpmedel	  och	  läkemedelsnära	  produkter	  

Anneli	  informerar	  om	  att	  VGR	  preliminärt	  vill	  göra	  en	  översyn	  av	  hela	  strukturen	  för	  samverkan	  om	  
hjälpmedel	  och	  läkemedelsnära	  produkter.	  	  
	  

Kommande	  möten	  
22/6	  Sjuhärad/Boråsregionens	  kommunalförbund	  (Idalena	  anmäler	  förhinder)	  
1/9	  Fyrbodals	  kommunalförbund	  	  
6/10	  Skaraborgs	  kommunalförbund	  	  
10/11	  VästKom	  	  
15/12	  Göteborgsregionens	  kommunalförbund	  

	  

/Elisabeth	  B	  antecknade	  


