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MINNESANTECKNINGAR FRÅN TRÄFF I SKÖVDE                      

DEN 23 MARS 2016 

Närvarande:  

Thomas Jungbeck, Elisabeth Jonsson, Charlotta Wilhelmsson, Elisabeth Beijer, Ida-Lena 

Svensson, Pia Jonsson-Axelsson 

 

 
1. Mötets öppnande  

Thomas förklarar mötet öppnat och efterfrågar övriga frågor. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 

Agendan godkännes med tillägg: 

Övriga frågor: 
a) UM, hantering av inkomna synpunkter och fortsatt process? En hel del 

synpunkter från kommunerna, beredningen är alltså inte klar och ska 
samordnas med VGR. Ska remiss skickas ut till kommunerna? Behöver 
samordnas på VGR.  
Vad är lägstanivå för kommunernas engagemang? Vad är en UM i Västra 
Götaland 
Gunilla Bothén ska sammanställa synpunkterna. Inriktningsdokumentet ska 
hanteras gemensamt för ev ändringar.  
Thomas Jungbeck stämmer av med Maria Grip och återkommer. 

b) Inbjudan från SKL, Trygg och effektiv utskrivning, kompletterande fråga från 
Ida-Lena. 
Vi överenskommer att de personer som deltog på föregående övning deltar 
återigen. 

c) Handräckning, kontakt med Barbro Jönsson Polismyndigheten. 
Undertecknad förmedlar att kontakt har tagits med Barbro Jönsson som pga 
den ansträngda situationen i polismyndigheten ber att få återkomma i frågan. 

d) Medskapande samtal, Elisabeth Beijer. Denna frågan hann vi inte med 
e) LSS-intyg, Elisabeth Jonsson, det finns inte utsedda enheter ännu men 

förhandlingar med Närhälsan pågår. 
f) Pascal, Elisabeth Jonsson har pratat med Anders Carlqvist på 

koncernledningskontoret om detta, han återkommer i ärendet. 

 
 

3. Föregående anteckningar 
 inga anmärkningar läggs till handlingarna. 
 

4. 09.30-10.00 Uppföljning av SKL:s handläggarträff i Stockholm 15-16 mars.  
Utse en representant till nationell nivå på SKL för planering av arbetet.  
Beslut: Cecilia Bokstrand, reserv Elisabeth Beijer och Lis Palm, Maria Grip tillfrågas 
av Thomas.  
 
 

5. Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG  

SOCIALH ANDLÄGGA RE  VG K  
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a) Arbetsprocessen för nytt avtal. (Thomas, Idalena och Elisabeth) 
Lägesrapport per 18 mars 2016 

Thomas Jungbeck rapporterar från träff med övergripande politik och den operativa 

ledningsgruppen där samtliga arbetsgrupper rapporterade. Vägledande principer för beslut 

om hemsjukvård är den fråga som har diskuterats. Förslag finns om kommunalt 

tolkningsföreträde i de osäkra fallen. 

 

Tidplan - ledningsgruppen träffas 6 april operativ ledningsgrupp den 20 april, 

socialhandläggarträff den 20 april, utkast klart till den 17 maj då den politiska styrgruppen 

träffas igen. 

 

Se bifogad PP 

 
 

6. E-hälsofrågor.  
 
Ann-Charlotte Klarén redovisar nuläget. Se bifogad pp 

 Handlingsplan för e-hälsa på regional nivå, ex. kompetenshöjande aktiviteter, 
e-arkiv, Välfärdstjänster i samhället, Ersätta fax,  

 Trygghet service och delaktighet, mall för handlingsplan ute på remiss till de 
kommuner som medverkar. 4 april träff i regionala gruppen för beslut och 
därefter till Västkoms styrelse. Infrastruktur, kompetens, styrning/ ledning 
organisering inköp/ upphandling. Handlingsplanen bifogas i särskilt mejl. 

 Vision e-hälsa staten/SKL, 2025 se socialdepartementet 

 Införandeprojekt KLARA/ SVPL, Christina Wisser och Samsa- gruppen 
arbetar med frågan. Test i augusti /sept. Utbildning och därefter start innan 
årets slut, alla på en gång.  

 Distansmöten, SVPL videomöte används inte i stor utsträckning i Skaraborg 
och Boråsregionen. Behöver göras kraftansträngningar! 

 Stoppa faxen,-  mycket aktiviteter just nu, enkät har sammanställts från 
kommunerna. Fortfarande Faxas internt inom kommunerna! Siv och Karl 
träffar SKL angående digital signering i förhållande till myndigheterna. 

 3RFVM Avsiktsförklaring och nuläge, hur ska vi jobba tillsammans - Thomas 
Jungbeck finns i strygrupp, avsiktsförklaring undertecknad finns på 
Västkoms hemsida. Skåne är med i vissa delar men där pågår just nu 
upphandling av deras system därför är de inte så delaktiga i 3R.  

 Den 7 april kommer en ”Open Day” anordnas i Göteborg. På detta tillfälle    

kommer en fördjupad information av 3R/FVM att ges.  
 

7. En fördiskussion inför träff med Tomas Bokström, Elina Saxelin  samtal efter lunch.  

Se underlag i pp. 

Kunskapsnoder ? Vi fastnar i en diskussion om vad detta kan tänkas beteckna. De 

nationella kunskapscentra som redan finns är de Kunskapsnoder. Kan någon göra 

anspråk på att vara en nod eller utses man, av vem i så fall? 

Psykisk hälsa i den bredaste bemärkelsen, området är stort omfattande! 
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8. 11.45-12.30 LUNCH  

 
9. Överenskommelser 2016 Malin Camper medverkar 

a) Psykiatri/Psykisk hälsa 2016 

 Pengarna ska hämtas hem av kommunerna senast 31 mars!! 

Gemensam kommunresurs för länsövergripande handlingsplan har föreslagits. OK från 

Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen, GR vill få kostnader och aktiviteter specificerade. 

Heltids kommunresurs max 9 månader. 800 tkr inkl workshops och adm kostnader enl 

Charlotta Wilhelmsson.  Beslut kommer att fattas av VGK.  

Den fortsatta processen: Överenskommelsen psykiatri dateras och LiSA-gruppen kan 

ställa sig bakom denna. En handlingsplan utifrån psykisk hälsa bör också antas i LISA, den 

bör hanteras jämförbart med Äldreplanen 

 

Ungdomsmottagningar ges särskilt stöd: 

Här behövs ett partsgemensamt arbete kring satsningen. Enligt Malin Camper bör VGR 

representeras via Avd för avtal och kvalitetsstyrning samt Avd uppdrag och avtal, kontakt till 

Lena Ekberg. Beslut tas den 29 mars vilken avd som ska vara engagerad i frågan inom VGR. 

20 april tas frågan i Lisa-gruppen som kan rekommendera frågan om samordning, 21 750 

tkr för båda parter, förslag att en samordnare tillsätts enl Malin.  

Representanter bör utses från kommunerna att ingå.  

 

Beslut: Malin Camper tar uppdraget att skriva fram ett underlag till LISA. Kontaktar 

Thomas Jungbeck för förankring. 

Vi förankrar i respektive chefsgrupper utifrån förslag i underlaget. 

 
b) Evidensbaserad praktik-fortsatt diskussion om hantering i VG. 

Förslag till avsiktsförklaring (Pia och Elisabeth) i bilaga med fokus på 
kunskapsfrågorna.  

Avsiktsförklaring i utkast har tagits fram. Det finns två förslag till hur årets 1,2 milj kronor 

ska tas om hand. Eftersom vi inte är eniga i frågan tar Thomas Jungbeck med fråga till   

chefsgruppen VGK. 
 

c) Utlysning av LOB-medel för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 
omhändertagande av berusade personer. 
Nu kommer 2016 års medel som följer upp tidigare års. I år handlar det om 
35 miljoner för att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och 
kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa 
lösningar till förvaring i arrest. Den medicinska omvårdnaden och säkerheten 
ska förbättras. Ska vi göra något i år? Denna frågan hann vi inte med 
 

10. Nationell förstudie om infrastruktur för utvecklingsarbete kring psykisk 
hälsa. Niklas Eriksson, SKL ersattes av Tomas Bokström och Elina Saxelin från SKL. 
Tomas Bokström understryker att kartläggningen omfattar strukturer för 
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kunskapsutveckling i vidare mening. Dialog kring tidigare utskickade pp- bilder. SKL 
fick beskrivet hur vår delregionala stödstruktur ser ut från respektive kfrb-område 
men också att den regionala strukturen inte är långsiktigt fastslagen. 
 

11. 15.00- 15.15 Agendapunkter till kommande möte, dessa frågor är återkommande 

 NSK-S  

 Dialog om kunskapsutveckling 

 HoS-avtalsprocessen 

 Projekt ”En ingång”, denna frågan hann vi inte med  

 3RFVM + 108K 
 

 
12. Övriga frågor 

 VGR genomför en kartläggning under våren 2016 av vilka hjälpmedel som 
ska kunna förskrivas vid behandling i hemmet. Kommunal representant 
efterfrågas. Ledningsrådets kommunföreträdare är tillfrågade om förslag på 
namn. Denna frågan hann vi inte med 

 

 

OBS avsätt hela dagen den 20 april! 


