
Socialhandläggare	  VGK	  2015-‐‑08-‐‑31	  –	  09-‐‑01	  
Villa	  Sjötorp	  i	  Lyckorna	  

Närvarande:	  Pär	  Levander,	  Pia	  Jonsson	  Axelsson,	  Gunilla	  Bothén,	  Elisabeth	  Beijer,	  Elisabeth	  Jonsson,	  
Idalena	  Svensson,	  Charlotta	  Wilhelmsson,	  Ellinor	  Seth	  

Dag	  1	  	  

3	  Föregående	  anteckningar	  

Utredningen	  om	  GR	  och	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsfrågor:	  Handlingen	  blir	  klar	  idag.	  Elisabeth	  skickar	  den	  till	  
gruppen.	  

Ytterligare	  en	  samordnare	  är	  rekryterad	  till	  samordningsfunktionen	  för	  hjälpmedelssamordning	  i	  VG:	  
Anette	  Alfredsson.	  

Barn-‐	  och	  ungaplanen.	  Hur	  agerar	  vi	  utifrån	  SKL:s	  förslag	  till	  socialcheferna	  att	  implementera	  planen?	  
Tas	  om	  i	  länet	  med	  koppling	  	  till	  kommunalförbunden.	  Väcker	  dock	  frågor	  i	  förhållande	  till	  SKL.	  	  

Mest	  sjuka	  äldre:	  Linda	  Macke	  är	  processledare	  på	  halvtid	  året	  ut	  för	  handlingsplanen	  ”Mest	  sjuka	  
äldre”.	  	  

4	  Arbetsprocess	  för	  nytt	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsavtal	  

Kick-‐off	  i	  oktober	  för	  den	  stora	  arbetsorganisationen	  som	  har	  uppdraget	  att	  presentera	  ett	  nytt	  och	  
utvecklat	  avtal.	  

Organiseringen	  och	  bemanningen	  av	  arbetet:	  	  

I	  den	  operativa	  ledningsgruppen,	  som	  är	  en	  utlöpare	  från	  förhandlingsgruppen,	  är	  personerna	  klara.	  
Pär	  Levander	  och	  Tobias	  Nilsson	  är	  sammankallande.	  Bland	  annat	  ska	  en	  kommunikationsplan	  och	  en	  
intressentanalys	  tas	  fram.	  	  

Kommunalförbunden	  är	  aktörer	  för	  att	  anordna	  de	  regionala	  dialogmöten	  som	  krävs	  både	  riktat	  till	  
politik	  och	  tjänstemän.	  Vi	  får	  övht	  tänka	  praktiskt	  kring	  vad	  som	  behöver	  göras	  och	  av	  vem.	  Dialogen	  
är	  viktig	  för	  att	  kommunerna	  ska	  känna	  delaktighet	  i	  processen.	  	  	  

Den	  politiska	  styrgruppen	  ska	  vara	  klar	  till	  SRO	  den	  23	  september.	  I	  underlaget	  som	  presenterades	  
före	  sommaren	  på	  Västkom	  AU	  fanns	  ett	  förslag	  att	  beredningsgruppen	  för	  hjälpmedel	  också	  ska	  
fungera	  som	  styrgrupp	  för	  arbetet	  med	  nytt	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsavtal.	  SRO	  fick	  förslaget	  men	  VGR	  
tyckte	  att	  representationen	  behövde	  diskuteras	  utifrån	  vilka	  politiker	  som	  svarar	  för	  vilka	  frågor.	  VGR	  
ska	  återkomma	  om	  hur	  man	  ser	  på	  representationen	  till	  mötet	  den	  23/9,	  dessutom	  ska	  ett	  förslag	  på	  
uppdragshandling	  för	  styrgruppen	  presenteras	  av	  VGR.	  	  

Personen	  som	  ska	  bli	  processledare	  blir	  troligtvis	  klar	  idag.	  	  	  (Komplettering	  av	  Pär	  2015-‐09-‐07:	  Den	  7	  
september	  blev	  det	  klart	  att	  Sverker	  Andersson,	  enhetschef	  för	  rehabilitering	  i	  Lidköpings	  kommun,	  
ges	  uppdraget	  hos	  VästKom	  att	  vara	  kommunernas	  processledare	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  nytt	  



avtal.	  Arbetet	  kommer	  att	  ledas	  av	  VästKom	  och	  den	  operativa	  ledningsgruppen	  samt	  ske	  i	  nära	  
samarbete	  med	  VGR:s	  processledare	  Rose-‐Marie	  Nyborg.)	  

Referensgrupp	  VGK	  är	  bemannad	  sedan	  tidigare	  utifrån	  de	  gamla	  förutsättningarna	  för	  
avtalsöverläggningar.	  Förutsättningarna	  ändrade	  och	  en	  ny	  modell	  för	  information	  och	  samråd	  med	  
kommunerna	  behövs	  möjligen:	  Kan	  exempelvis	  genomföras	  med	  hjälp	  av	  stormöten	  för	  
lägesbeskrivningar.	  	  

Ställningstagande:	  Pär	  skriver	  samman	  ett	  PM	  som	  ringar	  in	  läget	  samt	  handlar	  om	  
uppdrag/bemanning	  till	  referensgrupp	  och	  möjliga	  forum	  för	  samråd/information.	  Referensgruppen	  
har	  inte	  dialog-‐	  eller	  företrädaransvar.	  	  

Till	  arbetsgrupperna	  har	  det	  inkommit	  förslaga	  från	  samtliga	  delregioner	  utom	  GR:s	  kranskommuner.	  
Socialcheferna	  i	  GR	  kommer	  att	  få	  detta	  presenterat	  den	  4	  september	  och	  kan	  då	  ta	  ställning	  för	  
kranskommunernas	  del.	  

Pär	  visar	  ett	  bildspel	  som	  ska	  skickas	  till	  oss	  för	  att	  kunna	  visas	  i	  olika	  sammanhang.	  Bildspelet	  
kommer	  dessutom	  att	  finnas	  tillgängligt	  via	  webben	  så	  snart	  en	  yta	  görs	  tillgänglig	  där.	  	  

Uppmärksammas	  att	  Krav-‐	  och	  kvalitetsboken	  inte	  är	  överordnad	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsavtalet.	  

Hur	  säkra	  implementeringen?	  Kan	  FoU	  bidra?	  En	  fråga	  att	  återvända	  till.	  

5	  Läkemedelsnära	  produkter	  

VGR	  och	  VästKom	  har	  konstaterat	  sedan	  länge	  att	  det	  finns	  behov	  av	  en	  samverkansstruktur	  för	  
frågor	  om	  läkemedelsnära	  produkter.	  VGR	  ser	  detta	  som	  frågor	  som	  ligger	  under	  
hjälpmedelsområdet	  och	  VästKom	  att	  det	  påverkar	  vårdens	  vardag.	  Ledningsrådet	  för	  
läkemedelsnära	  produkter	  kommer	  att	  utökas	  så	  att	  det	  blir	  mer	  likt	  det	  för	  hjälpmedel	  och	  
kommunerna	  ska	  ha	  en	  representation	  där.	  Någon	  uppdragshandling	  finns	  inte	  framtagen	  ännu	  och	  
Pär	  återkommer	  senare	  om	  hur	  ärendet	  utvecklas.	  	  

6	  Ramavtal	  för	  läkarinsatser	  

VGR	  presenterade	  i	  våras	  förslag	  till	  ramavtal	  för	  läkarmedverkan	  som	  kommunerna	  ombetts	  lämna	  
synpunkter	  på.	  Elisabeth	  J	  tar	  emot	  synpunkter,	  och	  kommer	  tillsammans	  med	  Pär	  att	  göra	  en	  
sammanställning.	  Pär	  och	  Elisabeth	  tar	  därefter	  ett	  möte	  med	  VGR	  för	  dialog	  om	  de	  kommunala	  
synpunkterna	  och	  hur	  de	  på	  bästa	  sätt	  kan	  omhändertas	  i	  ramavtal,	  KoK-‐bok	  och	  utvecklat	  HoS-‐avtal.	  
Ellinor	  informerar	  om	  ett	  projekt	  i	  Simbaområdet	  runt	  de	  mest	  sjuka	  äldre	  tillsammans	  med	  VGR	  där	  
bland	  annat	  regionens	  ansvar	  för	  sina	  delar	  av	  SiP	  och	  att	  göra	  hembesök	  ska	  ges	  förutsättningar	  att	  
fungera.	  	  Pia	  informerar	  om	  att	  Linköpingsmodellen	  efter	  en	  försöksmodell	  har	  funnit	  formerna	  för	  
att	  ansvaret	  klargörs,	  framför	  allt	  har	  vårdcentralerna	  funnit	  sina	  roller.	  	  

7	  Tillgänglighet	  och	  samordning	  för	  en	  mer	  patient	  (person-‐)centrerad	  vård	  (TiSa)	  

Eva	  Kläppe	  Hellström	  och	  Petteri	  Lackeus	  från	  Koncernstab	  Hälso-‐	  och	  sjukvård	  VGR/Vårdbehov	  och	  
patientfrågor	  informerar	  om	  satsningen	  som	  är	  en	  fortsättning	  på	  ”kömiljarden”	  och	  handlar	  om	  
160-‐170	  mkr	  för	  VGR:s	  del.	  Troligtvis	  en	  ettårig	  satsning.	  



De	  presenterar	  vad	  TiSa	  handlar	  om,	  vad	  SKL	  och	  Socialdepartementet	  vill,	  samt	  diskuterar	  hur	  
satsningen	  kan	  kopplas	  till	  den	  regionala	  nivån.	  Uppdraget	  kom	  i	  maj,	  deadline	  är	  redan	  den	  30	  
september.	  TiSa	  innebär	  statliga	  stimlandsmedel	  för	  bättre	  tillgänglighet	  för	  dem	  med	  störst	  av	  
behov	  av	  vård	  med	  argument	  som	  bland	  annat	  är	  att	  vårdgarantin	  inte	  omfattar	  hela	  patientens	  väg	  
genom	  vården,	  att	  tillgängligheten	  behöver	  ses	  ur	  ett	  bredare	  perspektiv	  med	  mer	  anpassning	  till	  
patienternas	  behov.	  Andra	  värdeord	  är	  att	  man	  vill	  stärka	  förutsättningarna	  för	  en	  god,	  jämlik	  och	  
effektiv	  hsv	  som	  innebär	  samordning,	  kontinuitet	  och	  helhetssyn.	  	  

En	  handlingsplan	  ska	  tas	  fram	  i	  samråd	  med	  patientnära	  verksamheter	  (t	  ex	  Västkom)	  och	  
patientföreträdare.	  	  

Petter	  och	  Eva	  har	  listat	  förslag	  på	  insatser	  som	  akutvårdskedja,	  BUP,	  första	  linjens	  sjukvård	  (t	  ex	  
närsjukvårdsteam),	  IT,	  patientcentrerad	  vård,	  patientsäkerhet,	  utskrivningsklara	  patienter,	  
värdebaserad	  vård,	  ökad	  tillgänglighet	  till	  vård.	  (Fetmarkerat	  är	  presentatörernas	  förslag	  på	  
gränssnittsyta	  gentemot	  kommunerna.)	  	  

Synpunkter	  från	  oss	  är	  att	  samtliga	  delar	  egentligen	  rör	  kommunerna.	  Vad	  betyder	  ett	  nytt	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdsavtal	  för	  dessa	  processer?	  Vi	  bedriver	  mer	  hsv	  i	  kommunerna	  än	  i	  primärvården,	  skulle	  då	  
kömiljarden	  kunna	  komma	  till	  nytta	  i	  både	  region	  och	  kommun?	  	  En	  ytterligare	  synpunkt	  är	  första	  
linjens	  sjukvård	  för	  barn	  och	  unga,	  här	  behöver	  vi	  verkligen	  göra	  mer	  i	  länet,	  vilka	  förväntningar	  bör	  
det	  finnas	  på	  elevhälsa,	  primärvård	  etc	  som	  är	  densamma	  över	  allt.	  Primärvården	  saknas	  som	  aktör	  i	  
en	  mängd	  sammanhang.	  BUP	  har	  specialistinsatser,	  vilket	  bara	  är	  en	  del.	  Ingen	  lever	  upp	  till	  kraven	  
på	  insatser	  till	  barn	  med	  psykisk	  ohälsa.	  Ensamkommande	  barns	  och	  ungas	  behov	  av	  traumainsatser	  
behöver	  uppmärksammas.	  Missbruks-‐	  och	  beroendevården	  behöver	  förbättras,	  även	  på	  
primärvårdsnivå.	  Primärvården,	  pröva	  styrsystem	  som	  ger	  ekonomiska	  incitament	  för	  samverkan.	  
Sammanfattningsvis	  finns	  målgrupper	  som	  är	  särskilt	  angelägna	  men	  också	  processer,	  på	  olika	  nivåer.	  
Vi	  för	  fram	  att	  vi	  gärna	  är	  med	  med	  i	  framtida	  utvecklingsdialoger.	  	  

Petter	  ger	  information	  om	  att	  en	  utvecklingsledare	  kommer	  att	  rekryteras	  för	  frågor	  som	  rör	  
nyanlända,	  någon	  som	  börjar	  kartlägga	  utifrån	  ett	  hsv-‐perspektiv.	  Det	  kommer	  att	  gå	  en	  sådan	  
rekrytering	  brett.	  

Eva	  frågar	  efter	  exempel	  på	  projekt	  om	  skulle	  kunna	  anges.	  Vi	  lämnar	  följandeexempel:	  	  

•   Fyra	  stadsdelar	  i	  Gbg	  utvecklar	  avancerad	  sjukvård	  i	  hemmet	  (ASIH)	  
•   Den	  närsjukvårdsbaserade	  vården	  enligt	  Skaraborgsmodellen	  
•   Team	  i	  Uddevalla	  
•   Sammanhållen	  läkemedelslista	  Fyrbodal	  enligt	  modell	  från	  Simba.	  

	  
Det	  pågår	  en	  rad	  liknande	  och	  andra	  exempel,	  förslaget	  är	  att	  Petter	  och	  Eva	  vänder	  sig	  till	  
vårdsamverkansorganisationerna	  för	  att	  få	  en	  utvecklad	  bruttolista.	  

Bilderna	  med	  kontaktuppgifter	  kommer	  att	  mailas	  ut.	  	  

	  

	  



8	  Polishandräckning	  

Kommunalförbunden	  har	  genom	  VästKom	  skickat	  en	  skrivelse	  till	  polisen,	  där	  vi	  framförde	  att	  vi	  
önskade	  en	  kontakt	  för	  förbättrade	  rutiner	  runt	  handräckning	  med	  polis.	  Barbro	  Jönsson	  på	  
regionchefens	  kansli	  kommer	  att	  vara	  kontaktperson	  i	  ärendet.	  	  

Ställningstagande:	  Vi	  kommer	  överens	  om	  att	  namn	  på	  kontaktpersoner	  ska	  lämnas	  till	  Elisabeth	  B.	  
Elisabeth	  sammankallar	  till	  ett	  möte.	  Därefter	  tar	  arbetsgruppen	  kontakt	  med	  Barbro.	  	  

9	  eHälsa	  (Socité)	  

VästKoms	  styrelse	  har	  tagit	  beslut	  om	  ett	  fortsatt	  treårigt	  engagemang	  som	  innebär	  två	  e-‐
samordnare	  per	  kommunalförbund.	  Den	  ena	  ska	  styras	  av	  kommunalförbundet	  och	  den	  andra	  av	  
Västkom.	  Ska	  planeras	  under	  hösten.	  Blir	  samma	  nivå	  som	  idag.	  Förslag	  på	  frågor	  kommer	  att	  
hanteras	  på	  SSVIT.	  

SVPL:	  Upphandlingen	  genomfördes	  och	  det	  finns	  ett	  avtalsförslag	  med	  Siemens	  (Cerner).	  	  	  
Förvaltningsorganisation	  diskuteras.	  

Vilka	  frågor	  som	  rör	  förvaltningsgemensamma	  system	  bör	  hanteras	  på	  strategisk	  nivå?	  Ett	  
utvecklingsområde.	  

Myndigheten	  för	  delaktighet	  (MFD)	  har	  erbjudit	  delregionala	  konferenser	  om	  digitalisering	  i	  
välfärdens	  tjänst.	  De	  vill	  komma	  ut	  i	  kommunerna	  och	  prata	  om	  trygghetslarm	  med	  mera.	  MFD	  vill	  
komma	  ut	  på	  så	  få	  platser	  som	  möjligt.	  Det	  finns	  alternativa	  datum	  i	  oktober	  eller	  november.	  	  Ska	  
MFD	  anordna	  egna	  konferenser?	  De	  står	  för	  kostnaderna	  men	  behöver	  hjälp	  med	  administration	  av	  
anmälningar.	  En	  SITIV-‐fråga?	  Stimulera	  användande	  av	  välfärdsteknik.	  	  
Ställningstagande:	  Vi	  kommer	  fram	  till	  att	  en	  konferens	  i	  länet	  verkar	  lämpligt,	  kopplas	  med	  det	  som	  
pågår	  i	  länet,	  placering	  i	  Gbg.	  Lotta	  återkopplar	  till	  MFD.	  Sedan	  är	  det	  upp	  till	  var	  och	  en	  om	  man	  vill	  
anordna	  även	  delregionalt.	  (Charlotta	  skriver	  1509010:	  Detta	  har	  jag	  kommunicerat	  med	  MFD.	  Tyvärr	  
hade	  de	  inte	  hållit	  de	  datum	  som	  de	  egentligen	  avsatt	  för	  oss	  så	  nu	  väntar	  jag	  på	  att	  de	  ska	  
återkomma	  med	  förslag	  på	  nya	  datum	  i	  början	  av	  året.)	  	  

NPÖ:	  Under	  hösten	  går	  man	  in	  i	  nytt	  NPÖ.	  En	  kostnad	  per	  invånare.	  Carina	  komma	  gärna	  ut	  och	  
berättar.	  

eBlomlåda:	  Ett	  självvärderingsverktyg	  har	  tagit	  fram	  som	  underlag	  för	  utveckling	  av	  eHälsa.	  Verktyget	  
ska	  leda	  vidare	  till	  en	  handlingsplan.	  Nu	  vill	  man	  utveckla	  ett	  sådant	  verktyg	  för	  socialtjänsten	  och	  
söker	  kontaktperson	  för	  arbetet,	  gärna	  någon	  verksamhetsnära	  person.	  Karl	  tar	  med	  frågan	  till	  e-‐
samordnarna	  på	  kommunalförbunden.	  Om	  vi	  har	  någon	  intresserad	  ska	  vi	  meddela	  Karl	  omedelbart.	  	  

	  



3R:	  De	  tre	  storregionerna	  har	  lagt	  fram	  förslag	  på	  framtidens	  vårdinformationsmiljö.	  Det	  finns	  
kommunala	  gränssnitt,	  därför	  har	  en	  dialog	  inletts	  där	  förbundsdirektörerna	  deltagit.	  Regionernas	  
förslag	  väcker	  en	  rad	  frågor,	  bland	  annat	  att	  de	  skrivit	  in	  kommunala	  områden.	  I	  själva	  verket	  står	  
kommunerna	  för	  45	  %	  av	  de	  nämnda	  kostnaderna.	  	  
Ställningstagande:	  Hela	  punkten	  kommer	  att	  presenteras	  på	  nästa	  Socitémöte.	  En	  presentation	  
skickas	  ut	  per	  mail	  till	  oss.	  

Thomas	  har	  väckt	  frågan	  till	  förbundsdirektörerna	  om	  Socité	  ska	  finnas	  kvar.	  Uppdragshandlingen	  har	  
inte	  antagits	  av	  direktörerna.	  Bör	  man	  samlas	  runt	  3R-‐frågan	  istället?	  Direktörerna	  ville	  ha	  kvar	  Socité	  
och	  Socité	  träffas	  nästa	  gång	  den	  14	  september.	  	  

Faxprojektet:	  Det	  finns	  ett	  nationellt	  projekt	  som	  man	  väntar	  på	  inbjudan	  till.	  	  

10	  Ungdomsmottagningar	  

Mindre	  revidering	  eller	  ett	  större	  tag?	  Bara	  en	  mindre	  revidering	  enligt	  VGR	  men	  vissa	  kommuner	  
uttrycker	  stora	  behov	  av	  förbättringar,	  dock	  mer	  av	  avtalsfrågor.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  avtalen	  ser	  
mycket	  olika	  ut	  och	  att	  kommunerna	  också	  betalar	  olika	  för	  samma	  mottagning.	  	  

Det	  är	  föreslaget	  att	  arbetsgruppen	  träffas	  den	  15	  september	  och	  att	  det	  finns	  ett	  förslag	  till	  beslut	  
vid	  årsskiftet	  2016.	  Ska	  vi	  ”laga	  efter	  läge”	  och	  göra	  ett	  mindre	  arbete,	  för	  att	  vi	  går	  vidare	  med	  en	  
vidare	  kommunutredning	  under	  2016?	  	  

Några	  synpunkter	  på	  uppdragshandlingen	  från	  kommunerna	  rör	  att	  begreppet	  ”nivåstrukturering”	  
behöver	  förklaras,	  och	  att	  inriktningen	  bör	  utgå	  från	  vad	  ungdomar	  ska	  få,	  inte	  vilken	  kompetens	  som	  
ska	  finnas.	  Det	  bör	  vidare	  framgå	  att	  kommunerna	  inte	  är	  med	  och	  betalar	  regionens	  verksamhet.	  	  

Ungdomsmottagningarna	  är	  i	  flertalet	  kommuner	  en	  angelägenhet	  för	  VGR.	  Därför	  är	  frågan	  om	  att	  
dela	  kostnaderna	  för	  ungdomar	  som	  besöker	  mottagningar	  i	  andra	  kommuner	  helt	  felaktigt	  ställd.	  	  

Ställningstagande:	  Detta	  är	  ett	  i	  högsta	  grad	  oklart	  uppdrag.	  Gunilla	  sätter	  ihop	  något	  om	  det	  
kommunala	  perspektivet.	  Gunilla	  samlar	  också	  de	  utsedda	  personerna.	  I	  huvudsak	  handlar	  arbetet	  
om	  en	  mindre	  revidering	  av	  inriktningsdokumentet.	  Om	  det	  ska	  handla	  om	  mer	  måste	  det	  bli	  en	  
politiskt	  beslutad	  utredning.	  Någon	  skrivning	  om	  att	  VGR	  tar	  fram	  gemensamt	  grundavtal	  till	  hjälp	  för	  
avtalsskrivande.	  

Arbetsgruppen	  träffa	  s	  den	  15	  september	  kl	  9	  30-‐11	  30.	  Förmöte	  med	  kommunerna	  innan.	  Gunilla	  
skickar	  info	  om	  tid	  och	  plats.	  

Noteras	  att	  vi	  i	  framtiden	  ska	  använda	  oss	  av	  den	  politiska	  struktur	  som	  finns	  för	  samverkan.	  	  

11	  Nationella	  riktlinjer	  missbruk	  och	  beroende	  

En	  remisskonferens	  är	  genomförd.	  	  Riktlinjerna	  kom	  i	  våras.	  Kunskapscentrum	  psykisk	  hälsa	  är	  gång	  
att	  få	  ett	  uppdrag	  inom	  VGR	  för	  att	  ta	  fram	  en	  plan	  för	  hur	  man	  ska	  gå	  vidare.	  Det	  har	  gjorts	  ett	  
utskick	  till	  att	  bilda	  en	  arbetsgrupp	  som	  rör	  implementering	  i	  regionen	  av	  missbruksriktlinjerna.	  
Utifrån	  detta	  genomfördes	  ett	  möte	  i	  torsdags,	  som	  Pär	  och	  Gunilla	  deltog	  i.	  Uppdragshandlingen	  
fanns	  inte	  framme.	  På	  vilket	  sätt	  bör	  kommunerna	  medverka?	  VGR	  vill	  gärna	  att	  man	  genomför	  
implementeringen	  gemensamt.	  



Ställningstagande:	  Vi	  konstaterar	  att	  detta	  är	  ett	  VGR-‐uppdrag.	  VGR	  vill	  få	  in	  synpunkter	  i	  de	  delar	  
som	  är	  gemensamma.	  VGR	  vill	  vidare	  gärna	  att	  kommunerna	  deltar	  för	  en	  ny	  GAP-‐analys.	  Man	  
landade	  i	  att	  detta	  var	  rimligt	  för	  ett	  samarbete	  inom	  ramen	  för	  vårdsamverkan.	  	  

En	  spridningskonferens	  den	  24	  november	  är	  planerad.	  Vi	  har	  blivit	  inbjudna	  från	  kommunerna	  att	  
delta	  genom	  kommunalförbunden.	  	  

	  12	  ”Våld	  i	  nära	  relationer”	  och	  ”Barn	  som	  far	  illa”	  

VGR	  vill	  ha	  ett	  tydligare	  samarbete	  med	  kommunerna	  om	  dessa	  nya	  medicinska	  riktlinjer,	  bland	  
annat	  för	  att	  anordna	  konferenser.	  Finns	  det	  intresse	  för	  gemensam	  eller	  delregionala	  
dialogkonferenser?	  	  	  
Ställningstagande	  Vi	  kommer	  fram	  till	  att	  när	  riktlinjerna	  är	  antagna	  skickas	  de	  till	  Västkom	  fvb	  till	  
kommunalförbunden	  som	  i	  sin	  tur	  tar	  upp	  frågan	  med	  sina	  kommuner.	  Vi	  ska	  inte	  skicka	  ut	  
riktlinjerna	  som	  de	  är	  nu.	  	  	  

Dag	  2	  

Övriga	  frågor	  

Handlingsplan	  PRIO	  2016	  

Det	  finns	  ett	  utkast	  framtagen	  till	  en	  PRIO-‐handlingsplan	  för	  att	  kommunerna	  ska	  kunna	  rapportera	  
till	  SKL.	  Av	  handlingsplanen	  framgår	  att	  de	  krav	  som	  uttryckts	  är	  omhändertagna.	  Efter	  avstämning	  av	  
förslaget	  till	  text	  hanterar	  Pär	  handlingsplanen	  vidare	  för	  underskrifter	  med	  mera.	  När	  
handlingsplanen	  är	  underskriven	  skickar	  kommunalförbunden	  ut	  den	  till	  kommunerna,	  som	  bilägger	  
den	  till	  sina	  rapporter.	  	  	  

DOS-‐frågan	  

MAS:arna	  deltar	  i	  detta	  arbete.	  Ny	  leverantör	  blir	  Apoteket	  AB.	  Informationsmöten	  i	  november.	  
Inbjudan	  går	  ut	  från	  Pär	  via	  MAS:arna.	  Man	  bör	  vara	  uppmärksam	  på	  hur	  det	  fungerar	  med	  DOS	  
under	  avvecklingsfasen.	  	  

Ekonomiskt	  bistånd	  

SKL	  har	  initierat	  en	  fråga	  om	  ett	  nationellt	  EFS-‐projekt	  runt	  ekonomiskt	  bistånd.	  Elisabeth	  informerar	  
om	  att	  GR	  har	  bidragit	  med	  synpunkter	  och	  förslag	  som	  rör	  formuleringar	  för	  en	  sådan	  ansökan.	  
Tanken	  är	  att	  i	  så	  fall	  gå	  in	  med	  en	  ansökan	  om	  en	  förstudie	  för	  att	  senare	  kunna	  ansöka	  om	  medel	  
för	  ett	  stort	  ESF-‐projekt	  modell	  Plug-‐In	  som	  vänder	  sig	  till	  samtliga	  kommuner	  i	  landet.	  Det	  är	  inte	  
klart	  ännu	  hur	  SKL	  prioriterar	  detta	  förslag	  i	  förhållande	  till	  andra.	  Leif	  Klingensjö	  håller	  i	  frågan	  på	  
SKL.	  

13	  SKL:s	  roll	  och	  synsätt	  gentemot	  läns-‐	  och	  regionförbunden	  

Vi	  behöver	  arbeta	  med	  frågan	  om	  läns-‐och	  regionsförbundets	  roll,	  mandat,	  vad	  vi	  ska	  arbeta	  med	  
och	  vad	  vi	  har	  för	  behov	  utifrån	  medlemmarnas	  mandat	  till	  oss.	  Detta	  blir	  utgångspunkten	  för	  att	  
sedan	  bland	  annat	  diskutera	  rollen	  i	  förhållande	  till	  NSK-‐s.	  



Vårt	  önskemål	  är	  att	  vi	  i	  november	  har	  en	  workshop	  kring	  nätverkets	  roll,	  uppdrag,	  historiskt,	  nu	  och	  
för	  framtiden.	  En	  processledare	  bör	  hålla	  i	  detta,	  en	  person	  som	  står	  fri	  i	  förhållande	  till	  SKL	  och	  
nätverket.	  Workshopen	  behöver	  förberedas.	  Ska	  mynna	  ut	  i	  ett	  förslag	  på	  strategidokument	  som	  kan	  
kommuniceras.	  	  

Ställningstagande:	  Pär	  pratar	  med	  Skåne	  och	  Sthlm	  om	  vårt	  förslag,	  och	  Pär	  för	  fram	  detta	  på	  mötet	  
med	  SKL.	  	  

14	  Kunskapsutveckling	  VGK	  

Hur	  kan	  kommunalförbunden	  bäst	  stötta	  sina	  medlemmar	  i	  kunskapsfrågor?	  Vad	  kan	  vi	  göra	  bättre	  
tillsammans?	  Har	  att	  göra	  med	  framtiden	  för	  samverkansstrukturerna	  i	  länet.	  Pär	  beskriver	  läget	  när	  
det	  gäller	  arbetet	  med	  samverkansstrukturer:	  	  

Efter	  Boijs	  utredning	  skrevs	  det	  fram	  en	  rad	  förslag	  som	  rörde	  samverkan	  i	  VG	  så	  att	  man	  bland	  annat	  
skulle	  kunna	  tydliggöra	  när	  det	  var	  fråga	  om	  vårdsamverkan	  eller	  partsfrågor.	  LiSA-‐gruppens	  
sammansättning	  ska	  diskuteras	  igen	  under	  början	  av	  hösten,	  men	  Simba-‐kommunerna	  vill	  först	  
diskutera	  frågan	  sinsemellan.	  Har	  också	  att	  göra	  med	  GR-‐utredningen	  om	  HoS-‐uppdraget.	  Förslaget	  
är	  att	  länssamverkansgrupperna	  inte	  ska	  ha	  status	  som	  beredningsgrupp.	  	  Vidare	  förslås	  att	  
samverkansgruppen	  missbruk/psykiatri	  avvecklas,	  äldre	  vara	  kvar	  och	  barn/unga	  utreds	  vidare	  av	  
styrgruppen	  för	  Västbus.	  Barn-‐	  och	  unga-‐uppdraget	  genomförs	  av	  Sara	  Wahlström,	  som	  ska	  redovisa	  
resultatet	  i	  oktober.	  

Frågor	  som	  väcks	  i	  arbetet	  med	  HoS-‐avtalet	  kan	  självklart	  hanteras	  oavsett	  länssamverkansgrupper	  
eller	  inte.	  Medel	  för	  PRIO-‐satsningen	  går	  till	  kommunerna.	  Vill	  kommunerna	  göra	  något	  gemensamt	  
för	  dessa	  medel	  så	  kan	  den	  frågan	  likaledes	  väckas.	  Frågor	  som	  kommer	  genom	  närvårdssamverkan	  
kan	  också	  bli	  partsfrågor.	  	  Den	  27	  oktober	  är	  det	  sista	  planerade	  LiSA-‐mötet,	  därefter	  måste	  det	  stå	  
klart	  hur	  arbetet	  ska	  fortsätta.	  

LiSA-‐gruppen	  har	  inte	  kunskapsfrågan	  på	  sitt	  bord.	  Finns	  det	  en	  tanke	  framåt,	  undrar	  Pia.	  Hur	  skulle	  
vi	  vilja	  bygga	  för	  kunskapsutveckling	  gemensamt	  för	  kommunerna?	  Hur	  kan	  vi	  komma	  överens	  
om/fördela	  olika	  uppgifter?	  Ett	  förslag	  är	  att	  börja	  med	  missbruksfrågorna.	  Ex	  utbildning	  ASI:	  
Boråsregionen,	  överföring	  från	  CERA	  till	  FoU:	  GR,	  osv.	  Sortera	  utifrån	  vad	  som	  behöver	  göras	  och	  
vem	  som	  gör	  det	  bäst,	  vad	  är	  vi	  bra	  på.	  En	  enkel	  kartläggning.	  Vi	  kan	  prata	  ihop	  oss	  kring	  ett	  förslag.	  
Bör	  vi	  sätta	  oss	  gemensamt	  från	  kommunalförbunden	  och	  fundera	  på	  missbruksfrågorna	  vidare,	  
gemensamma	  insatser,	  utbildningar	  etc.	  Informera	  våra	  förbundsdirektörer?	  Vi	  ska	  fundera	  till	  nästa	  
möte.	  	  

/Elisabeth	  antecknade	  så	  här	  långt	  

Dialog	  kring	  kunskapsutveckling	  i	  socialtjänsten	  med	  länets	  socialchefsrepresentanter	  i	  NSK-‐S	  

Närvarande:	  Magnus	  Sjödin,	  Catharina	  Johansson,	  Ing-‐Marie	  Johansson,	  Elisabeth	  Beijer,	  Pia	  Jonsson	  
Axelsson,	  Gunilla	  Bothén,	  Elisabeth	  Jonsson,	  Idalena	  Svensson,	  Charlotta	  Wilhelmsson	  

Gruppen	  definierar	  frågor	  att	  ventilera	  under	  eftermiddagen:	  	  

-‐   Representationskap	  –	  vilka	  företräder	  man?	  Hur	  skapas	  ett	  optimalt	  flöde?	  	  
-‐   FoU-‐enheternas	  roll?	  Hur	  kan	  de	  bidra?	  	  



-‐   Ny	  forskning	  som	  kommer,	  vilka	  kanaler	  finns?	  Hur	  används	  den	  kunskap	  som	  finns?	  	  
-‐   Programråd	  adhd,	  hur	  ska	  de	  jobba	  och	  hur	  ska	  kommunikationen	  ske?	  Hur	  ska	  det	  

gemensamma	  greppet	  ske?	  	  
-‐   Hur	  ser	  NSK:s	  uppdrag	  ut?	  Vilka	  medverkar	  där?	  Vad	  kan	  vi	  lära	  av	  dem?	  Hur	  fungerar	  

representationskapet?	  	  
-‐   Vilka	  utmaningar	  finns?	  Rekryteringsproblematiken.	  	  
-‐   Kravet	  på	  chefer	  att	  ha	  god	  omvärldsorientering,	  den	  senaste	  kunskapen,	  hur	  möta	  

behoven?	  	  
-‐   Hur	  omsätter	  man	  kunskapen?	  	  
-‐   Västra	  Götaland	  som	  kraft?	  Vi	  är	  en	  stor	  del	  av	  landet?	  	  

	  

Kan	  vi	  se	  oss	  som	  Västra	  Götalands	  programråd?	  	  

Elisabeth	  går	  igenom	  bakgrunden	  till	  uppdraget	  om	  att	  styra	  med	  kunskap.	  Frågor	  och	  synpunkter	  är	  
följande:	  

-‐   Vad	  ska	  de	  statliga	  myndigheterna	  göra?	  	  
-‐   Förväntas	  NSK-‐s	  representanter	  ha	  med	  sig	  patienter	  och	  brukares	  synpunkter	  och	  

erfarenheter?	  	  
-‐   Kan	  tjänstemannarepresentanterna	  i	  länet	  träffa	  de	  politiska	  representanterna	  i	  

huvudmannagruppen?	  Representanterna	  tar	  med	  sig	  det	  till	  nästa	  träff.	  Om	  de	  är	  
intresserade	  kan	  de	  bjudas	  in	  till	  en	  träff	  under	  våren.	  	  

-‐   I	  NSK-‐s	  förväntas	  socialcheferna	  företräda	  och	  återkoppla	  för	  hela	  sitt	  län.	  I	  praktiken	  
använder	  de	  sig	  av	  sina	  kommunalförbund.	  Det	  upplevs	  som	  problematiskt	  att	  företräda	  
ett	  helt	  län	  så	  som	  det	  uttrycks	  i	  SKLs	  strategidokument.	  	  

-‐   Det	  tenderar	  att	  bli	  fler	  möten,	  det	  tar	  mycket	  tid	  att	  resa	  -‐	  kan	  möten	  hållas	  via	  Lync?	  	  
-‐   Ändå	  väldigt	  positivt	  att	  vi	  har	  möjlighet	  att	  föra	  fram	  kommunernas	  synpunkter	  och	  

önskemål.	  	  
-‐   Frågan	  om	  ensamkommande	  är	  aktuell.	  Den	  berör	  fler	  myndigheter	  och	  verksamheter	  än	  

socialtjänsten.	  HUR	  skall	  kunskap	  byggas	  och	  HUR	  skall	  befintlig	  kunskap	  tas	  tillvara	  –	  hur	  
tänker	  vi?	  Det	  behövs	  stöd	  både	  på	  kort	  och	  lång	  sikt.	  	  

-‐   Hur	  identifierar	  och	  fångar	  vi	  de	  redskap	  som	  får	  ”stenen	  i	  rullning”?	  	  
-‐   Hur	  använder	  staten	  sin	  möjlighet	  att	  ta	  in	  ny	  forskning	  och	  ambitionen	  i	  de	  reguljära	  

utbildningarna?	  Hur	  styrs	  forskningsmedel?	  (Forte	  är	  med).	  	  
-‐   Västra	  Götaland	  är	  en	  kraft!	  Hur	  ser	  våra	  resurser	  ut	  och	  hur	  använder	  vi	  dem	  på	  bästa	  

sätt?	  	  
-‐   Ekonomi	  och	  engagemang	  hos	  chefer	  är	  drivkraft	  för	  utveckling	  och	  implementering	  av	  

nya	  metoder	  och	  arbetssätt.	  	  

Ing-‐Marie	  kan	  tänka	  sig	  att	  skicka	  in	  våra	  frågor	  och	  funderingar	  via	  Projectplace	  till	  NSK-‐s	  innan	  
nästa	  möte.	  	  

Frågan	  om	  ensamkommande	  är	  stor	  och	  aktuell.	  Det	  finns	  mycket	  erfarenheter,	  tankar	  och	  behov	  
kring	  frågan.	  	  

Vi	  som	  deltagit	  i	  eftermiddagens	  diskussioner	  upplever	  att	  det	  har	  varit	  bra	  att	  träffas	  och	  att	  vi	  som	  
län	  är	  stärkta	  inför	  kommande	  träffar	  inom	  NSK-‐s.	  	  

/Charlotta	  antecknade	  i	  denna	  del	  	  

	  


