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MINNESANTECKNING  
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 

Datum: 2019-06-12 
Tid: 9.30 -15.30 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8,  lokal sjuan 

 
Medverkande:   
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer    Göteborgsregionen  
Maria Ljung     Göteborgsregionen 
Cecilia Axelsson   Göteborgsregionen 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Helen Nordling   Boråsregionen 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Lotta Wilhelmsson    VästKom 

 

På Skype medverkar Karin Ahlqvist som är ny medare på Skaraborgs kommunalförbund och 
ersätter Jessica Ek. 
 
1) Föregående mötesanteckningar  

Godkänns och läggs till handlingarna 
 

2) Övriga frågor  
Två övriga frågor, Nomineringar till SKL  - Kunskapsstyrning  samt Statliga medel till 
Kommunal Hälso- och sjukvård läggs till med ärendenummer 20 och 21. 
 

3) Godkännande av dagordningen 
Ja 
 

4) Konferens stroke 
Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
Utkast till inbjudan till en konferens om nya nationella riktlinjer för Stroke presenteras. 
Förslaget är framtaget av arbetsgruppen med representanter från samtliga 
kommunalförbundsområden samt Göteborgs stad. Huvudfokus är arbete med stroke i 
kommunerna. Målgrupp är personal i kommun och region.   
 

Ställningstagande: 
- Beredningsgruppen ställer sig bakom förslag till program och innehåll. 
 
 

http://www.vastkom.se/


 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 

E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

2 

 

5) VFU-avtal  
Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
VästKom har i uppdrag från de fyra Kommunalförbundet att ta fram ett länsgemensamt 
VFU-avtal. Under processen har frågan kommit från VGR om ett gemensamt avtal 
tillsammans med dem. Detta ligger i linje med  den nationella utredningen om 
framtidens vårdkompetens. Eftersom det inte ryms inom befintligt uppdrag behöver 
frågan stämmas av med kommunerna. Synpunkter ska tas in från socialcheferna via 
respektive kommunalförbund.  
 

Ställningstagande 
- Charlotta skickar ett underlag till mail som ska skickas ut.  
- Beredningsgruppen ska lämna svar till Charlotta senast 30 september.  

 
6) Välfärdscentrum 

Rosanna Björklund, VästKom 
Rosanna informerar om System och Implementeringsstöd för Välfärdsteknik (SIV) se PPT. 
Förslaget innebär att en gemensam förvaltning ska skapas med gemensam expert, jurist 
och systemförvaltare. Beslut är taget om att skicka erbjudande om att delta i gemensam 
upphandling till kommunerna. Mer information finns på VästKoms hemsida. Rosanna 
kommer gärna ut och informerar Socialchefsnätverket. Viktigt att förankra arbetet med 
dem.  
 
Ställningstagande: 
- Beredningsgruppen noterar informationen. 
 

7) Avvikelsehantering 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Kort information från Anneli:  Pilot pågår där några kommuner deltar för att testa 
MedControlsystemet vid avvikelser i Närvårdssamverkan. Man testar själva 
rapporteringen från kommunerna. Anpassningar i IT-stödet och särskilja avvikelser i 
samverkan på ett annat sätt. Regional rutin för avvikelsehantering ska tas fram. Rapport 
kommer till hösten. 

  

Ställningstagande:  
- Beredningsgruppen noterar informationen. 

 

8) Partnerskapet, pilotprojekt kommunal hälso-och sjukvård  
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Utifrån Partnerskapssamarbetet bildades en arbetsgrupp av representanter från flera 
delar av Sverige och Socialstyrelsen med fokus på kommunal hälso- och sjukvård. Från 
Västra Götaland har Lis Palm, Fyrbodal och Anki Schutz, Boråsregionen deltagit, den enda 
del av Sverige som fick två representanter. Med utgångspunkt från arbetsgruppens 
material har en förstudie genomförts som gett kunskap om mottagarnas behov av stöd 
och förutsättningar att ta emot stöd från Socialstyrelsen. Det har tagits fram förslag på 

http://www.vastkom.se/
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhalletdigitalisering/driftochutforarorganisationvalfardsteknik.4.7680d552157c30c981cd5794.html
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stödinsatser och en plan för vilket stöd som kan och bör erbjudas kommunerna eller 
personalen i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och närliggande 
omsorgen. Arbetet fortsätter nu och på sikt kommer några kommuner troligen bli 
erbjudna att ingå i pilotprojekt för stöd att utveckla mål och nyckeltal för en god 
kommunal hälso- och sjukvård. När Anki nu arbetar med Närvårdsamverkan, för samma 
arbetsgivare, har frågan kommit från Socialstyrelsen om hon sitter kvar i arbetsgruppen.  
 

Ställningstagande: 
- Maria tar kontakt med Partnerskapet för att få veta mer om arbetet. Hon återkopplar 

därefter till beredningsgruppen.  
 

9) Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbetssätt  
VGR har stämt av med jurist och vi på kommunsidan skulle behöva göra det samma. 
Finns någon jurist som vi skulle kunna få hjälp av? Utgå från representanter i 
arbetsgruppen som tar det med sin kommunjurist eftersom jurister behövs vara med i 
ett resonemang kring frågan. Charlotta kollar detta och ställer frågan i arbetsgruppen.  
 
Ställningstagande: 
- Beredningsgruppen noterar informationen.  
 
 

10) Regional medicinsk riktlinje (RMR) vid spelberoende  
I februari fick vi frågan från Eva Hallberg om att utse kommunrepresentant till 
arbetsgrupp för framtagande av RMR för vård och behandling vid spelmissbruk.  
Kommunerna avböjde men sa att vi gärna kunde delta i senare skede för avstämning mot 
gränssnitt mm. Nu är läge att genomföra denna avstämning då RMR;n ska vara klar i 
höst.  
 
Kerstin Söderlund har hört av sig att primärvården inte ska ha något behandlingsansvar 
utan det ska vara specialistmottagningen. Risk att mycker förs över till kommunerna. 
Man bör jämställa spel med andra missbruk och primävården skulle behöva ha ett 
ansvar. Är kommunerna remissinstans? Göteborgs Stad är väl insatta i frågan.  
 
Ställningstagande: 
- Marie Larsson, socialresurs och Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund 

tillfrågas att ingå i arbetsgruppen från och med nu.   
 

11) Nu-läge i projekt SIM-elevhälsa 
Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
Utökad samverkan kring ungas psykiska hälsa. VästKom är projektägare. 
Projektetledaren har tillsammans med sin arbetsgrupp förslag om vilka kommuner som 
bör erbjudas delaktighet i projektet (en per kommunalförbundsområde). Charlotta tar 
kontakt med respektive kommunalförbund om hur information bör gå ut i respektive 
område. I dagsläget är det klart med tre vårdcentraler med tilläggsuppdrag kring barn 

http://www.vastkom.se/
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och ungas psykiska hälsa. Det är Borås, Södra Torget vårdcentral, Lidköping, Guldvingen 
vårdcentral och Uddevalla, Dalaberg Vårdcentral.  
 
Ställningstagande: 

- Beredningsgruppen beslutar att bjuda in projektledare Maria Sjöblom Hyllsam till nästa 
möte. 
 

12) Samverkan vid in- och utskrivning  
Jeanette Andersson, VästKom 
Ny struktur för styrning och ledning: förslag på namn är Ledningsråd samordnad hälsa, 
vård och omsorg. Arbetsgrupp har tagit fram förslaget där bland annat Jeanette och 
Anneli varit med. Fortsatt arbete med överenskommelsen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso och sjukvård, gemensam riktlinje om in och utskrivning från 
sluten hälso och sjukvård och riktlinjen för SIP i VG. Den digitala processen ingår.  
 
Uppdragshandling är fastställd.  
 
12 Mkr i statliga medel och 600 tkr går till  i VGR/VKG.  Förslaget är att dessa medel utgör 
fortsatt finansiering av två processledare,  en för VGR och en förr VGK med  25 % 
vardera.  
 
Ställningstagande:  
- Beredningsgruppen noterar informationen. 
 

13) Förslag från VGR om att ta fram inriktningsdokument för familjecentraler  
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Presidiet för södra hälso- och sjukvårdsnämnden har i dialog med presidierna för västra 
och östra hälso- och sjukvårdsnämnderna kommit överens om att framföra önskemål om 
att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram ett gemensamt inriktningsdokument för 
familjecentraler i Västra Götalandsregionen. Frågan bör dock behandlas politiskt på 
kommunsidan innan ett arbete kan inledas. Anneli skickar det skriftliga underlaget för 
kännedom till beredningsgruppen.  
 
Ställningstagande:  
- Beredningsgruppen noterar informationen.  
- Anneli tar med frågan till Thomas Jungbeck för politisk hantering på kommunsidan.  

 
14) Socialstyrelsen Fokusgrupp om kompetensförsörjning inom socialtjänsten 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Fråga från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen arbetar med att utreda myndighetens 
möjligheter att stödja kompetensförsörjning inom socialtjänsten. Som ett led i detta 
arbete vill de bjuda in representanter från socialtjänsten i Västra Götalandsregionen till 
en fokusgrupp i höst, helst under september månad. Syftet med fokusgruppen är att ta 

http://www.vastkom.se/
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reda på vilka utmaningar som finns och vilket behov av stöd som finns från nationell 
nivå. 
  
För att fokusgruppen ska fungera som bäst behövs mellan 4-8 deltagare med varierande 
erfarenhet och roll inom socialtjänsten (dvs. både lokal och regional nivå).  
 
Förslagsvis den som leder ett nätverk och en chef som deltar i ett nätverk. Ett nätverk 
per kommunalförbundsområde utifrån olika områden föredelning inom olika 
inriktningar. Mer information behövs. Vi nominerar in. Bakgrund och sammanhang. 
  
Ställningstagande: Ställningstagande:  
- Beredningsgruppen diskuterade frågan och beslutade att nominera in representanter 

enligt följande: GR: IFO/Funktionshinder, Skaraborg: Äldreomsorg, Fyrbodal: 
Socialchefer samt Boråsregionen: e-hälsa. 

 
15) Kunskapsstyrning och nationella medel - standardiserade vårdförlopp mm 

Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
Överenskommelse mellan regeringen och SKL ska bidra till en mer jämlik och effektiv 
hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att stödja det pågående 
utvecklingsarbetet i regioner och sjukvårdsregioner med det gemensamma systemet för 
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård i vilket de standardiserade vårdförloppen ska tas 
fram. När kallelsen skickades fanns ingen information om medel till kommunerna och 
syftet med att lyfta punkten handlade om att reagera på detta.  
 
Vid tidpunkt för mötet kom dock information om stimulansmedel till kommunal hälso- 
och sjukvård, 100 Mkr till RSS. För kommunerna i Västra Götaland kommer det att 
innebära ca 17 Mkr.  
 
Ställningstagande:  
- Jeanette och Charlotta sätter sig in i de överenskommelser som beslutats om och 

föreslår ev. agerande från kommunsidan. Frågan återkommer på mötet i augusti.  
 

16) Kunskapsstyrning i samverkan  
Anneli Assmundson Bjerde, Charlotta Wilhelmsson,VästKom 
Rapport från möte i måndags med arbetsgruppen kring Kunskapsstyrning. Få  
kommunrepresentanter deltog på mötet. Information om nuläge ges till VästKoms 
styrelse den 18 juni i form av tjänsteutlåtande. Regionerna har fått statsbidrag och avsatt 
egna resurser för detta arbete men kommunerna har inte fått motsvarande satsningar 
(fören nu i samband med beslutad överenskommelse).  
 
Ställningstagande:  
- Beredningsgruppen noterar informationen. 
 

http://www.vastkom.se/
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17) Förslag till förändrad beslutsprocess för förändringar i handboken   
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Anneli informerar om förslag till förändrad beslutsprocess för förändringar i handböcker 
inom området medicintekninska produkter. 
 

Ställningstagande: 
- Beredningsgruppen noterar informationen. 

 
18) Länsgemensamma arbetsgrupper och uppdrag  

Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
Genomgång och revidering av listan på länsgemensamma arbetsgrupper. 
 

19) Politisk beredningsgrupp MTP- representanter  
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Frågan om att utse representanter har gått ut till kommunalförbunden under våren.  
 

20) Nomineringar till SKL  - Kunskapsstyrning   
Stora AU nationellt har beslutat att kommunala representanter ska utses till det 
nationella primärvårdsrådet – en per sjukvårdsregion.  
 
Ställningstagande:  
- Varje kommunalförbundsområde går ut med frågan via socialchefsnätverken.  
 

21) Statliga medel till Kommunal Hälso- och sjukvård, se punkt 15. 
 

Anteckningar: Helen Nordling, Boråsregionen 
 
 

 
 

 
  

http://www.vastkom.se/

