
 

 

SIDAN 1  AV 5 

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 • Fax 0500-41 26 25 
E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN TRÄFF I 
SOCIALHANDLÄGGARGRUPPEN DEN 27 MAJ 2015 I SKÖVDE 
Närvarande: 
Pär Levander, Ellinor Seth, Elisabeth Jonsson, Charlotta Wilhelmsson, Elisabeth Beijer, 
Gunilla Bothén, Pia Jonsson-Axelsson 
 
Anmält förhinder: 
Ida-Lena Svensson, Shujaat Noormohamed  
    
 

1.   Mötets öppnande 
 

2.   Godkännande av dagens agenda, övriga frågor tillagda se punkt 13 
 

3.   Föregående anteckningar 
Anteckningar finns på VästKoms hemsida.  
-   Malin sammankallar till träff i Gbg den 12 juni ang. NR missbruk, se mejl från 

Malin den 20 maj. Anmäl intresse till Malin vilka som kan delta från resp. 
förbund. 

-   ADL bedömningar och intyg, Elisabeth Jonsson undrar om vi kan gå ut med 
informationen från föregående träff. Pär kollar upp med VGR och återkommer 
om detta. 

-   Pär har skickat påminnelse till polisen, Lisa Pedersen ang polishandräckning. 
Elisabeth Beijer föreslår att VGK behöver ha ett eget möte tillsammans med 
socialtjänstföreträdare i början av hösten för att förbereda oss.  
Beslut: Elisabeth B sammankallar till träff i höst. En socialtjänstrepresentant 
per område, 2 från Gbg. 

 
4.   Läget kring DOS-upphandlingen 

Pär informerar från Rolf Färnlöv, VGR. VGR har gått ut med ny upphandling som 
medförde flera anbud. Apoteket AB vann och fick tilldelningsbeslut. Beslutet 
överklagades av Apotekstjänst AB, de fick inte rättelse hos förv. domstolen, fick 
heller inte prövningstillstånd. Enligt planeringen skulle det finnas ny leverantör 
utsedd den 15 sept med en överlappningstid fram till 15 okt. VGR har i april skrivit 
förlängningsavtal med Apotekstjänst till 1 februari. Överlappning ska ske 15 jan -15 
feb. Västkom och Regionkansliet är ense om att det behövs en dialog kring DOS och 
Pascal. Informationsmöten kring det praktiska med övergång till ny leverantör 
Apoteket AB kommer att ske v 44-48.  Inbjudningar via VästKoms hemsida inom 
kort. 
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5.   Läget kring Handböcker för läkemedelsnära produkter 

Inkontinenshjälpmedel och särnär – produkter, ny upphandling inkl leveranser ska 
ske under hösten inför våren -16. Tidigare utskickad skrivning bifogas ytterligare en 
gång med dessa anteckningar. 
Diskussion om hur det fortsatta samverkansarbetet ska ske. Nytt förslag förväntas 
komma från VG-ledningen om en organisering, ett nyinrättat ”Ledningsråd” för 
läkemedelsnära produkter. Skilj på förskrivning/avrop. 
 
Det står Arbetsmaterial i på de handböcker som har skickats ut! Pär kommer att 
påtala detta tillsammans med fråga om när handböckerna väntas gälla ifrån för 
datum. 
Beslut: Viktigt att kommunalförbunden går ut med ny handbok/ material i 
samband med LISA-gruppens protokoll skickas ut.  
 

6.   Konferens ”Barn som anhöriga”, Konferens arrangerades den 15 februari, 
Elisabeth Jonsson var representant i arbetsgruppen. Fråga från Christina Möller- 
 vill vi på kommunsidan anordna en ny konferens  med samma innehåll?  
Beslut: Elisabeth Jonsson tar på sig att sammankalla till ett möte med 
kommunrepresentanter från delregionerna. GR kompetens och Länsstyrelsen 
kontaktas av Elisabeth Beijer för att efterhöra intresse från deras sida. 
 

7.   Mätning ”Barn och ungas hälsa” 
Elisabeth Beijer redogör för det nätverk som bildats runt mätningar av barns och 
ungas hälsa. Annika Ottosson på Kommittén för mänskliga rättigheter, VGR, 
initierade en konferens i frågan om barnhälsoindex tillsammans med Elisabeth 
Johansson från Folkhälsokommitten. Initiativet ledde via en dialogdag vidare till ett 
nätverk som består av representanter för Gbg-stad, VGR, Länsstyrelsen, 
kommunalförbunden, SKL. Exempel på data som kan användas ; CAN, Lupp, 
Barnhälsodata, KOLADA men det handlar i mycket om att mätningar måste 
samordnas. Nästa möte äger rum den 25 augusti kl 13 i Gbg hos Lst. 
 

8.   Planering av arbetsdagar 31/8-1/9 
Vi börjar kl 09.00  den 31 augusti – och avslutar kl 13.00 den 1/9.  
Socialchefer inbjuds till lunch kl 12,00 den 1 september.  
Beslut: Var och en står för sina egna kostnader. Pär kollar kostnader på lämpliga 
ställen och återkommer.  
 
 
 



  

 

SIDAN 3  AV 5 

9.   Hälso- och sjukvårdsavtalet 2015   
Återkoppling och dialog angående processen för framtagande av nytt HoS-avtal. 
Kopplat till detta finns också VGR: s förslag till ramavtal för läkarinsatser. 
Osäkert vem inom VGR som ska representera i arbetet. Johan Flarup, kanslichef är 
den som ska företräda VGR i väntan på ytterligare personer tillkommer. 
LISA-gruppen behandlade frågan 18 maj. Se pp- presentation från Pär. 
Efter SRO och VästKoms styrelse togs frågan upp i Gbg:s stad ks angående 
tillämpningen av avtalet. Därefter inkom framställan från Göteborgs stad till VGR 
om att förlänga avtalet, om det ej beviljas - beslut om uppsägning. En utvärdering 
har inte gjorts tidigare, endast synpunkter har inhämtats. 
 
I pp-presentationen beskrivs scenarier utifrån olika ställningstagande. 
Beslut: Kommunalförbunden ställer sig bakom VästKoms förslag och är eniga om 
att det behövs en genomarbetad process för att ta fram avtalet men också efter beslut 
”avtalsvård”. 
VästKom kommer den 28 maj att stämma av underlaget kring ett genomarbetat 
förslag om processorganisation med VGR:s Johan Flarup.  
5 juni ska VästKoms Au och SRO ta upp förslag om nya arbetsformer, samt ett 
diskussionsunderlag för den politiska viljeinriktningen. 
 
Vad gäller Ramavtal för läkarmedverkan har ett utkast skickats ut av Pär till 
dagens möte. Förslaget kommer från VGR och ska nu stämmas av med VGK före 
ställningstagande om tillämpning i LiSA/SRO. Ramavtalet ska samfasas med Hälso- 
och sjukvårdsavtalet men kanske allra viktigast, stämma med KoK-boken för VG PV. 
Korttidsboende och mobil läkare behöver uppmärksammas särskilt. 
 ”Behandlingsansvarig läkare” kan bli benämning i avtalet exempelvis då patienten 
finns på korttidsboende för att skilja från patientansvarig läkare 
Beslut: Kommunalförbunden samlar synpunkter från MAS:ar etc. och meddelar  
synpunkter på avtalsförslaget till Elisabeth och Pär senast den 31 augusti. 
Elisabeth skickar ut särskilda frågor som vi kan ta till nätverksgrupper. 
 

10.  Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 
-Originalhandlingar för påskrift är på väg ut från Regionen till kommunerna ska vara 
inskickat senast den 1 juli. 
-Grundutrustning i vård, omsorg och skola 
De kommunala representanterna i Ledningsrådet anser att Samarbetsavtalet kring 
hjälpmedel behöver starta upp först, därefter ska vi ta tag i frågan om 
grundutrustning. VästKom bevakar frågan! 
-Förstärkning av samarbetsfunktionen 
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Överenskommet i Ledningsrådet för hjälpmedel och på LISA-gruppen att 
samverkansfunktionen ska förstärkas med en tjänst, en annons går ut idag. 
Samarbetsfunktionen kommer att ha ett större uppdrag än tidigare avseende 
avtalsvård och utvecklingsarbete samt att stödja samtliga samverkansgrupper i 
organisationen.  
 

11.   Samverkan med VGR i ”Tillit och förtroende” 
Lägesrapport efter LISA-gruppen. Se Malins Campers rapport. 
Frågorna är bordlagda till nästa LISA-möte. 
 

12.  Agendapunkter till kommande möte NSK-S 
Denna punkten kommer att vara en fast punkt på våra kommande dagordningar, vi 
får utveckla arbetsformerna efter vårt möte med socialcheferna i länet. 
 

13.  Övriga frågor 
-   Fråga på LISA om gemensamt remissvar avseende SOU 2015:20 har ej bedömts 

möjligt utifrån den korta remisstiden. Vid en träff med remisskommunerna 
framkom synpunkter från Gbgs stad, Kungälv mfl. Pär vdbf det dokumentet till 
oss. LiSA-gruppen menar att en samstämmighet i formuleringar från Västra 
Götalands läns kommuner och VGR om det vi är överens om ger en större tyngd. 

      Begreppet utskrivningsklar är fortsatt en kärna.  
 
-   Ungdomsmottagningar – inriktningsdokument ska revideras. Uppdragshandling 

till det arbetet ska formuleras. Elisabeth Beijer lyfter frågan om att VGR som lyft 
fråga om fakturering när ungdomar från kranskommunerna besöker UM i Gbg. 
Beroende på hur avtalet mellan VGR och Gbg stad är formulerat, men ja hälso- 
och sjukvård kan sökas i hela länet. Elisabeth ska forska vidare i ärendet.  
Beslut: Pär sätter samman ett PM som återkoppling till VGR om på vilket sätt 
kommunerna/kommunalförbunden deltar i framtagande av uppdragshandling 
och i arbetsgrupp. Gunilla Bothén blir VästKoms representant kring 
uppdragshandlingen och kommunalförbunden vill vara företrädda av fem 
representanter i en kommande arbetsgrupp.  

 
-   Delregional närområdesplan fråga parkeras till nästa gång 
  
-   PRIO? Charlotta lyfter frågan eftersom Länssamverkansgrupp 

Psykiatri/missbruk är nedlagd! Gäller den tidigare avsatta tiden 29 september? 
Information från Västkom och VGR har gått ut då länssamverkansgruppen 
psykiatri ska prestera ett länssvar. Se skrivning om PRIO från Västkom. 
Beslut: Malin Camper återkommer i ärendet efter avstämning med VGR. 
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14.  Kunskapsutveckling & NSK-S, se anteckning på project-place 
Enligt Elisabeth Beijer är huvudfrågan vid morgondagens möte i NSK-s 
kunskapsbehov angående ensamkommande. Dessutom pågår resonemang kring 
plattform för webbutbildningar, frågan är om det finns nationella initiativ, gruppen 
ser gärna en koppling till kunskapsguiden. 
 
 
 
Vid anteckningarna  
 
Pia 


