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Deltagare:  
Elisabeth Beijer     Göteborgsregionens kommunalförbund 

Maria Ljung     Göteborgsregionens kommunalförbund 
Andreas Ericsson    Göteborgs Stad 

Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 

Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 

Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 

Lotta Wilhelmsson    VästKom 
 
Frånvarande:  
Jessica Ek    Skaraborgs kommunalförbund 

MINNESANTECKNINGAR 
BEREDNINGSGRUPP VGK 
Datum: 2018-10-25      sekreterare: Skarborg/Hanna Linde 
 
1) Föregående mötesanteckningar  

Ligger utlagda på vastkom.se  

 
2) Övriga frågor 

a. Placerade barn 
b. Ellinor Englund bjudas in till VVG 
c. Arbetet med egenvård 
d. Assistanshund  

 

3) Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns.  

4) Information- återkoppling från SRO 180928 och VVG 181017  
Anneli Bjerde 

SRO  
- Förslag om förändrad ledning och styrning av området medicintekniska produkter har 

antagits av VästKoms styrelse 16 oktober. Då det främst handlar om en organisatorisk 
förändring stannar det beslutet i styrelsen och gåt inte ut till alla kommuner. Projektet 
Mobil närvård löper ut vid årsskiftet. Mål att arbeta med mobil närvård finns i såväl 
äldre-handlingsplanen samt finns med i KOK-boken.  

- Datum för gemensam samverkansdag ändrat till 8 mars 2019. Anneli återkommer med 
information om ”save the date”. 

- Mötestider SRO 2019:  

22 mars 
5 juni 
23 augusti 
18 oktober 

http://www.vastkom.se/
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- Det pågår ett gemensamt arbete mellan VästKom och Koncernkontoret i syfte att ta fram 
ett förslag på bildande av en Politisk beredningsgrupp för Välfärd där både politiker från 
kommun  och VGR ingår.  

 
VVG 
- Minnesanteckningar från VVG 2018-10-17 ligger utlagda på www.vardsamverkan.se 

 
Ställningstagande: Beredningsgrupp VGK noterar informationen.  
 

5) Återkoppling från möte med vårdsamverkan  
Anneli Bjerde 
Förslaget är att delregional vårdsamverkan träffas tillsammans med kommunalförbunden och 
beredande tjänstemän från VGR och Västkom två timmar på föreslagna datum för att diskutera 
samverkansfrågor. Förslagsvis även Skype med Rose-Marie och Anneli och delregional 
vårdsamverkan efter VVG för att omhänderta aktuella frågor.  
 
Möten i VVG  
7 mars kl 13.30 – 16.30 
29 maj kl 9.00 – 12.00 
29 aug kl 9.00 – 12.00 
28 nov kl 13.30 – 16.30 
Vårdsamverkan deltar på beredningsgrupp VGK den 31/1, 7/5, 23/8 och 23/10.  
 
Ställningstagande: Beredningsgrupp VGK noterar informationen.  
  

6) Bemanning av grupper  
Charlotta Wilhelmsson  
a) Kunskapsstyrning  

Ett utkast på förslag på uppdragshandling och representanter har skickats ut för påseende vilken 
godkänns vid dagens möte. Regionen har ett förslag på processledare. Lotta blir processledare 
från VästKoms sida. 

 

Ställningstagande: 

Lotta återkommer med mer information om fortsatt upplägg. Var och en av oss ska lägga in den 
delregionala representanten i den gemensamma listan för arbetsgrupper. (Se nästa punkt.)  

 

b) Listan med deltagare i arbetsgrupper  
Vi går igenom den gemensamma listan. Alla har ett ansvar att hålla den uppdaterad.  

 
Ställningstagande: 
Vi diskuterar behovet av att få ta del av uppdragsbeskrivningarna som finns för de olika 
grupperna som ett stöd i de fall vi behöver efterforska alternativt tillsätta representanter i de 
grupper där det saknas representation. Uppdagshandlingarna kommer läggas ut på 
vårdsamverkans hemsida. Lotta länkar en del av uppdragshandlingarna direkt i exelarket i vår 
gemensamma mapp.  

 

http://www.vastkom.se/
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7) Önskemål om adjungerad till arbetsgrupp för utarbetande av Regional Medicinsk Riktlinje 
(RMR) för utredning vid misstänkt kognitiv funktionsnedsättning, vuxna  
Charlotta Wilhelmsson  
VästKom har fått inbjudan från VGR om att delta i arbetet via adjungerade representanter från 
socialtjänsten för att kunna belysa vissa frågeställningar under arbetets gång. (Se e-post från 
2018-10-09 skickad av Charlotta Wilhelmsson). Det är många olika arbetsgrupper på gång och vi 
har diskuterat möjligheten att fördela uppdrag på enskilda kommunalförbund istället för att alltid 
ha fyra plus en person från samtliga förbunds geografiska områden. Är detta ett arbete då det 
skulle lämpa sig att prova ett sådant arbetssätt? Inbjudan kommer från KPH som önskar svar 
senast 31/10.  
 
Behovet är att kommunerna inkommer med inspel. När det blir ett kommunalförbund som ingår 
som representant är det av vikt att även ha med en kommunrepresentant i arbetet.  
 
Ställningstagande:  
Beredningsgrupp VGK beslutar att VästKom via Annica Johansson, Fyrbodals kommunalförbund, 
samt kommunal representant med sakkunskap (från Fyrbodal) deltar i arbetet med utarbetandet 
av RMR för utredning vid misstänkt kognitiv funktionsnedsättning, vuxna  

Uppdragshandling 

RMR-kognitiv utredning.docx
 

 
8) SKLs förändrade förutsättningar 2019  

Charlotta Wilhelmsson  
SKLs tanke om att kommunerna ska direktfinansiera SKLs stöd i kunskapsutvecklingen försenas 
pga. kritik på brist på förankring och information. Förväntningar på beslut skjuts till juni 2019 och 
då blir 2019 ett ”mellanår”. Många kommuner tycker att denna service borde ingå i 
grundavgiften. Frågan är vad det får för konsekvenser när det gäller nätverk, kvalitetsregister och 
brukarundersökningar (t ex upphandling av webbformulärssystem stoppas). Senior Alert riskerar 
att gå i konkurs och kommer tvingas ta betalt direkt av användarna. Kort från SKLs webbsändning 
2018-10-12. Reflektioner i VG? Hur ser vi på frågan i vårt län?  
 
Bedömning aktuellt läge:  
Olyckligt med ett tapp i kunskapsstyrningsorganisationen under 2019. SKL behöver definiera vad 
man bedömer är grunduppdraget vilket förhoppningsvis framkommer i SKL´s dialog med 
kommundirektörerna 22 november.  

9) Pilot kommunalt finansierad hälso-och sjukvård  
Anki Schutz  
Rapport från den pågående Partnerskapspiloten Kommunalt finansierad hemsjukvård. Nu har ett 
arbetsmaterial sammanställts som vi kan diskutera utifrån. Mycket är fortfarande oklart medan 
vissa delar har klarnat något. Hemsjukvården är uppbyggd på olika sätt i olika delar av landet, 
vårdval och överenskommelser är också olika vilket påverkar hemsjukvården.  

http://www.vastkom.se/
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Socialstyrelsen har nu arbetat med grupperingar och avsikten är att få in det i sin 
verksamhetsplan för att på så sätt kunna avsätta resurser 2019. Det kommer framöver även att 
startas upp arbetsgrupper. 

• Arbete har skett kring definition av hemsjukvård och kommunalt finansierad sjukvård.  

• Kompetenskrav för de som arbetar med kommunal hemsjukvård. Det är olika förutsättningar 
i landet då hälso- och sjuvårdsavtalet ser olika ut i landet m.m.  

• Beskrivning av regler som styr den kommunala hälso- och sjukvården är nu i särskilt fokus.  

• Att synliggöra den kommunala hälso- och sjukvården när man pratar sjukvård rent allmänt.  

• Stöd till prioriteringar- mål och indikatorer till en god hälso- och sjukvård. Eventuellt en 
förstudie under 2019.   

• Stöd till kunskapsbaserad sjukvård.  

• Stöd till kompetensutveckling.  
 
Socialstyrelsen presenterar (se bifogat dokument) vad de anser sig kunna bidra med.  
 
Ställningstagande: 
Presentation av gruppens arbete mejlas ut till gruppen av ann-katrin.schutz@borasregionen.se 
för spridning och inhämtande av synpunkter, vilka återkopplas till henne senast 15 november.  

10) Nationell primärvårdsdag  
Anneli Bjerde 
Den 1-2 oktober 2019 arrangeras den nationella primärvårdskonferensen på Svenska 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.  
 
Föredragning kan ske dels från stora scenen, dels i mindre seminarieform. Förslag vid dagens 
möte är samverkansmodellen i länet? Andra goda exempel som man kan berätta om i mindre 
seminarium kan vara t ex Brukarrevisionen om SIP, Handlingsplan psykisk hälsa. 
 
Ställningstagande: 
Vi tar med oss frågan till respektive delregion för att fundera på uppslag. Återkoppling sker till 
nästa möte i Beredningsgrupp VGK.  

 
11) Samverkan vid utskrivning  

Anneli Bjerde 

• Det upplevs rörigt med två webbplatser dvs GITs och vårdsamverkans webbsida, varför 
planen är att GITs ska flyttas över till vardsamverkan.se 

• Avvikelse-rutinen behöver ses över då den inte överensstämmer med den nya 
samverkan vid in- och utskrivning.  

• Lite medel kommer utgå till delregional vårdsamverkan som stöd till SIP- utbildningar. En 
rekrytering av SIP- länssamordnare är på gång. 

• Uppföljning av indikatorer sker nu i samverkan mellan SAMSA-förvaltningen  och GRs 
analysenhet. Underlag till rapport och återkoppling ska ske till årsskiftet.  

• Följeforskning pågår till 30 november 2020.  
 
Hur går det ute i verksamheterna sedan betalningsdagarna trädde i kraft? Viss frustration finns i 
verksamheterna. Det tar tid i en omställning. Diskussioner om de utmaningar som uppstår lyfts i 

http://www.vastkom.se/
mailto:ann-katrin.schutz@borasregionen.se
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vårdsamverkansstrukturen. Viktigt att rapportering kring när avvikelser sker för att kunna 
åtgärda de brister som uppstår. Finns det behov av förtydliganden i rutinen?  
 
Ställningstagande: 
Jeanette Andersson bjuds in till nästa möte för att ge en lägesrapport.  

  
 
12) LVM-arbetsgrupp  

Kerstin Söderlund, Utvecklingsledare Vuxna missbruk & psykiatri, Skaraborgs Kommunalförbund - 
med på länk. 
En arbetsgrupp i Skaraborg (beroendeenheten VGR-kommun) har försökt komma till gemensam 
tolkning av LVM då det visar sig att kommuner och VGR ser olika på kvarhållande bland annat. 
Skaraborg har identifierat behov av en regional LVM-arbetsgrupp, för att på sikt säkra en mer 
regional jämlik hantering. Frågeställningarna rör t.ex. kvarhållande- när och hur länge, transport 
mm. Liknande frågeställningar på grund av tolkningsutrymme finns även nationellt.  
 
En sådan grupp kan exempelvis bestå av representanter från berörda parter; sjukvård, 
socialtjänst, kriminalvård/TNE, polis, SiS och brukarorganisation. Eva Hallberg, regionutvecklare 
VGR, kommer att föreslå regionen att en sådan grupp bildas. Kan vi från kommunsidan också 
initiera? Via VGK eller vårdsamverkan?  
 
En tillämpning behöver tas fram för att skapa förtydliganden och skapa samsyn i länet. 
uppdragshandling behöver utformas. Ett arbete har skett i Göteborgs Stad som kan ligga till 
grund för fortsatt arbete.  
 
Ställningstagande: 
Eva och Kerstin arbetar på att ta fram en uppdragshandling för påseende till Beredningsgrupp 
VGK, för att sedan gå vidare till VVG. 
 

13)  NR stroke – enkät till rehabchefer  
Charlotta Wilhelmsson  
Under våren 2018 tillskapades en arbetsgrupp med kommunala respresentanter kring NR om 
stroke. För att undersöka nuläge och behov i kommunerna har gruppen tagit fram en enkät. 
Enkäten är riktad till rehab-chefer i samtliga kommuner och stadsdelar. På kommande möte i 
december bjuds representanter från regionens strokeråd in till dialog om ev. konferns under 
2019.   
 
Ställningstagande: 
Representanterna i Beredningsgrupp VGK ombeds bistå med spridning till rehab-chefer i 
kommuner och stadsdelar. 
 

14) Fråga från VGR om deltagande i Processteam missbruk/ beroende  
Anneli Bjerde och Charlotta Wilhelmsson  
Vi har från VGR och KPH fått frågan om vi kan gå in i de regionala processteamen inom 
missbruk/beroende, ADHD, självskada, ångest och depression. Vi har svarat att vi vill avvakta vårt 
arbete inom kunskapsstyrningen. VGR har dock återkommit med frågan om vi skulle kunna göra 
ett undantag och delta i processteamet missbruk/beroende då bedömningen från VGR är att 
detta arbete behöver göras gemensamt.  

http://www.vastkom.se/
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Sjukvårdsregionen Västra Götaland kommer få ett värdskap kring programområde Psykisk hälsa. 
Vi behöver diskutera på kommunsidan hur vårt deltagande ska se ut.  
Bedömningen är att det för kommunerna är ett stort uppdrag att ingå i VGRs processteam då det 
behövs många kommunala representanter. En Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) ska arbetas 
fram och GR erbjudit sig att delta i det arbetet. I övrigt rekommenderar Elisabeth att bjuda in Eva 
Hallberg, Kunskapscentra Psykisk Hälsa, VGR kring pågående arbete, till IFO-nätverken.  
 
Ställningstagande: 
Vi avgränsar oss till arbetet med RMR där GR tar ansvar. I övrigt önskar vi att VGR återkommer 
och preciserar vilka ytterligare behov som finns.  

 
15) Kort skriftlig information utan föredragning  

Anneli Bjerde 
a) Aktuellt inom hpl psykisk hälsa och RCPH  

 
- Inriktningsdokument för integrerade mottagningar  
Ett första möte med arbetsgruppen genomfördes igår. Så här långt finns tre 
kommunrepresentanter i arbetsgruppen (Skaraborg, Fyrbodal och GR). Kerstin Söderlund går 
dessutom in som kommunal processledare tillsammans med Eva Hallberg, VGR.  
 
- Utveckling av arbetet med brukarmedverkan  
NSPHiG blir anställande part för den heltidsresurs som ska anställas för förenings-sidan. Val 
av person har stämts av med brukarrådet för missbruksfrågor och föreningarna är överens 
om att anställa Sara Svensson. Den resurs som ska anställas för vårdsamverkansarenorna 
kommer anställas av Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet. Rekrytering på 
gång med inte helt klart.  

 
- Rekrytering av länsgemensam processledare för SIP  
GIT och Linn Wallér kommer att vara anställande men styrgrupp är psykisk hälsa gruppen och 
en arbetsgrupp skall tillsättas med processledarna för hpl psykisk hälsa och de som jobbar 
med implementering av nya lagen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
 
En första uppföljning av hpl indikatorer har gjorts med hjälp av Lumell. Den finns på 
hemsidan tillsammans med uppdaterad användarmanual. Den har också skickats till 
vårdsamverkan och kontaktpersonerna i de 49 kommunerna tillsammans med en underlag 
för uppföljning av överenskommelsen om psykiska hälsa som ska vara inne senast den 31 
oktober.  
 

16) Placerade barn 
Gunilla Bothén 
En processkartläggning som beskriver processen från initiering av ärende till återgång i hemmet , 
och vem som ska göra vad under de olika stegen är under upprättande. Även skolans delaktighet 
omhändertas i processen. Vid uppdrag som endast rör kommuner och hälso- och sjukvård så blir 
det märkligt kring skolans del. Önskar man ha ett samlat dokument kring placerade barn behöver 
man ta fram ett separat sådant. Gunilla känner sig frågande till att koppla skolan till detta arbete. 
I uppdraget kring ”placerade barn” är det lämpligare att hänvisa till befintliga dokument så som 
VästBus. Kommunerna behöver inte en överenskommelse med regionen om att skolan säkrar 

http://www.vastkom.se/
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barnens skolgång. ”Placerade barn” kommer utformas som en överenskommelse mellan VGR 
och kommunerna. Överenskommelsen förväntas bli klar hösten 2019.  
 
Ställningstagande: 
Gunilla pratar vidare med Jessica som arbetar med revideringen VästBus riktlinje då vi uppfattat 
att Jessica identifierat flera glapp som behöver omhändertas.  
 

17) Förslag från GRs kommuner om att jurist från SKL bjuds in till VVG angående information om 
ansvarsfördelning kring hälso- och sjukvård? 
Maria Jung 
Frågan har varit upp till diskussion med de kommunala representanterna i VVG. Thomas 
Jungbeck ska stämma av med VGR .  
 
Ställningstagande: 
Beredningsgrupp VGK noterar informationen.  
 
 

18) Arbetet med egenvård 
Anneli Bjerde 
Ett arbete har påbörjats kring tillämpning till egenvård BoU på korttid (troligtvis även HVB). Ett 
nationellt arbete pågår parallellt med översyn av egenvård via Socialstyrelsen. Med anledning av 
att detta görs nationellt, har beslut tagits i VästKom och av koncernkontoret VGR, om ett 
uppehåll i arbetet i Västra Götaland. Vi avvaktar arbetet till januari då Socialstyrelsen kommer 
presentera ett förslag efter översyn avseende nationell författning.    

 
Ställningstagande: 
Beredningsgrupp VGK noterar informationen.   
 

19) Assistanshund 
Frågan om assistanshundar var uppe på Nationella funktionshindernätverket hos SKL. 
Assistanshunden bidrar till upplevelse av självständighet och trygghet. Fyra olika assistanshundar 
i detta sammanhanget: servicehund, signalhund, alarmerande servicehund och trygghetshund.  
Vid behov av assistanshund råder osäkerhet kring hur detta hanteras i relation till insats/bistånd. 
Hur är ställningstagande kring hantering i Västra Götaland? Att beakta att detta inte blir föremål 
för ojämlika insatser beroende på var man bor. Osäkerhet kring om det finns någon huvudman 
som bistår denna typ av insats. Synskadades riksförbund har ansvar på uppdrag av staten kring 
blindhundar.  
 
Ställningstagande: 
Bra att vara beredd på att frågan kan dyka upp.   

 

http://www.vastkom.se/
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