
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
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Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK 19 
mars 2015, kl. 09.30-15.00 
Närvarande: 

Charlotta Wilhelmsson  Pia Jonsson-Axelsson 
Elisabeth Jonsson   Gunilla Bothén 
Elisabeth Beijer   Malin Camper  
Idalena Svensson    Ellinor Seth 
Shujaat Noormohamed Förhinder 

 

1. Mötets öppnande 
Pär hälsade alla välkomna 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Agendan godkändes med tillägg av extrafrågor under Övriga frågor 

 
3. Föregående anteckningar 

Godkänns och läggs till handlingarna 
 

4. eLearning och God palliativ vård i VG 
Kl. 10:00-10:40  - Carina Mannefred och Jessica Mellqvist deltar för information kring 
erbjudandet till VGK om eLearning-koncept samt kring regionuppdraget 
Handlingar: ”Information om webbutbildning i allmän palliativ vård, som kommer att 
upphandlas av Västra Götalandsregionen 2015”, ”Inbjudan till deltagande i 
samordnad upphandling av webbutbildning i allmän palliativ vård” 

Se utlämnat PP-material. Programmet köps in av VG-regionen. Utbildning i allmän palliativ 
vård, vänder sig till samtliga vårdgivare. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens 
kunskapsstöd och är en interaktiv utbildning som tar ca 4-5 timmar. Egen inloggning medför 
att man börjar där man slutade sist. Utbildningen vänder sig till sjuksköterska omvårdnads-
/habiliteringspersonal, AT, FT, biståndshandläggare och läkare. Erbjudande om upphandling 
går ut till alla kommunerna. Lansering till sommaren 2015. 

Det kan ev. bli fler användare än de beräknade 50 000, (antal inloggade eller något annat 
mått?) Programmet måste klara av många användare på en gång.  Alla kommuner bör 
använda lärplattformen i applikationen. Diskussion kring vilken nationell infrastruktur som kan 
användas. Kunskapsguiden borde vara den platsen. En lanseringsturné kommer att ske. 
Fortsatt hantering i olika grupper hanteras lokalt. Det vore bra med en särskild utvärdering av 
hur denna utbildningsform fungerar- fråga för LiSA. 
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Beslut 
Socialhandläggarna skickar ut påminnelse till de kommuner som inte svarat, svar senast 30/3. 
Obs att fullmakten ligger sist i dokumentet. Socialhandläggarna utses till kontaktpersoner 
gentemot RCC. Var och en mailar in sina uppgifter själva 

Önskvärt med nationellt kunskapscenter även inom Palliativ vård. Värdering av resultat sker 
gentemot kvalitetsregistret vilket borde vara ett nationellt intresse, Elisabeth B tar med frågan 
till NSK-s. 

Kan FoU-enheterna engageras för det kommunala perspektivet? Innovaansökan, för att belysa 
ett pedagogiskt perspektiv? 

 Infrastruktur 

 Kunskapsförmedling 

 Utvärdering  

Borde vara ett nationellt intresse. Hur kommer länsstrukturen in i bilden? Vad kan göras 
gemensamt? 

 

5. VästKoms webbplats, mötesanteckningar m.m. (Pär) 
Dialog kring VästKoms hemsida och dokumenthantering för Socialhandläggare 
VGK-nätverket 
Handlingar: Socialhandläggare VGK på VästKoms hemsida  

Avtal och överenskommelser = aktuella dokument. I dokumentarkivet förvaras tidigare 
dokumentation. 

Tre huvudområden på startsidan. Pär gör komplettering kring Socialhandläggarna på 
hemsidan. Ska rubriken EBP ändras?  

Beslut 
Minnesanteckningar läggas på VästKoms hemsida. Anteckningar skickas ut för påseende till 
alla. Kommenteras inom viss tid därefter läggs de ut av Pär.  

 

 
6. Västbus utvärdering (Fr. föregående möte) 

Temapunkt: Dialog kring utvärderingen och framtida anslag kring Västbus och 
barn/unga samverkan i VG.  
Handlingar: ”Västbus – Hur funkar det?” 

I vårdsamverkanskonstellationerna finns olika temagrupper kring BoU. Deras uppdrag 
omfattar ofta även Västbus. Boij föreslår att den länsgemensamma Västbusgruppen utökas till 
att omfatta alla barn. Styrgruppen ville själva ha ett uppdrag med ett bredare barn- och 
ungaperspektiv.  

http://www.vastkom.se/
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Dialog kring vilka frågor som kan lösas på länsnivå. Behövs fasta strukturer eller tillfälligt 
bemannade grupper med uppdrag som har tydlig början och slut. Hur ser strategin ut? 
Handlingsplaner med beskrivning av hur implementering ska ske? Behöver Västbusgruppens 
uppdrag förtydligas? 

 

7. Hälso- och sjukvårdsavtalet 2015 (Pär, Elisabeth J) 
Dialog kring process, bemanning och förankring i och med revideringen av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet. 
Handlingar: ”UTKAST PM om VGK-representanter HoS-arbetet 150320 

Förhandlingsgrupp se Pärs utskick 

Referensgrupper kommer att bildas med 12 personer 

Tidsplanering för samtliga grupper kommer efter möten nästa vecka. Viktigt att det finns 
stöttning bakåt i organisationen. 

Beslut 
Handläggarna skickar ut förfrågan till kommunerna om deltagande enligt nedanstående  
Referensgruppen, bör lämpligen utgöras av förvaltningschef eller motsvarande för vård och 
omsorg/hälso- och sjukvård samt MAS/Hälso- och sjukvårdschef. 12 personer ska utses.  
Ersättare kan alltid delta i mötena. Skaraborg, Fyrbodal, Boråsregionen, 
Göteborgsområdet (utom Göteborgs stad), SIMBA-området samt Göteborgs stad utser en 
ordinarie och en ersättare var. Namn till Pär före 15/4. 
Så många som möjligt från förhandlingsgruppen deltar i referensgruppens möten.  

 
8. Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (Pär, Charlotta) 

Dialog och analys kring betänkande runt ny Betalningsansvarslag. 
Handlingar: ” Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård SOU 2015_20” 

Kort dragning på SKL-dagarna. Säker och trygg utskrivningsprocess eftersträvas. ÖK eller tre 
dagar för betalningsansvar från utskrivningsklardatum. Inskrivningsmeddelande med datum 
för prel. utskrivningsdatum = krav. Fasta vårdkontakten i primärvården kallar till SIP. Någon 
form av förenklad process ingår. Kommunen behöver påskynda sina processer med 
handläggare i tjänst även på obekväm tid för att leva upp till kraven om betänkandet går 
igenom.  

Dialog kring ev. gemensamt remissyttrande. Alla kan oavsett om det görs en gemensam 
skrivning eller ej, skicka egna synpunkter. Styrgrupp SVPL behöver komma in under LiSA på 
något sätt. Om betänkandet går igenom krävs anpassning av informationsöver-
föringssystemet. Stiernstedts slutbetänkandet Ökat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 
ska vara klart i slutet av året.  

Beslut  
Remisskonferens ordnas i Göteborg? Elisabeth B tar med frågan. Skaraborg har redan bjudit in 
i vårdsamverkansgrupperingen. 
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9. LOB-kartläggningen (Malin) 
Malin C om läget kring kartläggningen.  

Inrapportering till Kammarkollegiet har gjorts av Malin, utskickat. Kommunen som är tredje 
part ska inte vara drivande i frågan. Referensgruppen kommer att bjudas in till möte 14/4 för 
presentation av resultatet av kartläggningen, handläggarna får tillgång till rapporten. 
Villkoren för att få medel 2015 har skärpts. De räcker inte med en avsiktsförklaring, politiskt 
beslut om förändrat omhändertagande skall finnas före 30/10. Malin kollar om frågan kan 
hanteras delregionalt. Medel betalas ut i efterhand om man lyckats. 
 

10. Förändringar i länsstrukturen (Malin) 
Malin C om sitt uppdrag kring förändringsarbetet i länsstrukturerna för samverkan.  

Thomas och Malin, Mats Johansson och Maria Grip går vidare med utvärderingssynpunkterna. 
Träffar alla vårdsamverkansgrupperingarna. Malin skickar ut frågeunderlaget. Förslag klart till 
LiSA-gruppens möte den 18/5, utkast 3 veckor innan. Handläggargruppen får information till 
mötet den 29/4. 

 
11. Grundutrustning (hjälpmedel) i VGK (Pär) 

Diskussion kring hanteringen av grundutrustning i relation till nya samarbetsavtalet 
för försörjning av personliga hjälpmedel. 
Handlingar: ” Uppdraget säkerställa långsiktigt omhändertagande grundutrustning” 
”15. Långsiktigt omhändertagande av frågan om grundutrustning” 

Option på grundutrustning i det tidigare avtalet. I samarbetsavtalet har fokus varit på 
personligt förskrivna hjälpmedel.  

Vad är grundutrustning? Ska skolan vara med? Hyra eller köpa? Alla frågorna måste lösas före 
2016. Göteborg har gått ut med egen upphandling, hängavtal? 

Uppdraget riktat bara till kommunerna.  

Beslut 
Pär tar frågan till Kristina Süvari och kommunrepresentanterna i ledningsrådet. 
Socialhandläggaren informerar om att frågan tas om hand. Kartläggning om hur kommunerna 
vill ha det så småningom. 

 
12. Ungdomsmottagningar i VG (Elisabeth B.) 

Dialog kring hantering av frågeställningar som väntas komma från GR-kommunerna 
inom kort. 

Alingsås och Lerum har lyft frågan. VGR har påbörjat arbetet utan att bjuda in kommunerna. 
Avtalen och ersättningen skiljer sig mycket åt. Kommunerna bör involveras mer, inte bara stå 
för lokaler. Möjligt med gemensamt innehåll och grundavtal? Ungdomsmottagning ska ha 
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vissa funktioner, Inriktningsdokumentet ligger på VästKoms hemsida. Behöver socialcheferna 
formulera några frågor kring inriktningsdokumentet? Ska handläggarna få ett uppdrag? 
Frågan tas upp vid nästa möte 

 
 

13. NSK-S (Elisabeth B.) 
Stående - Återkoppling och dialog runt NSK-S.  

 Intresse att samla alla VGK-representanter för gemensam dialog runt 
kunskapsutveckling? 

 SKL:s skrivelse/utspel/hantering kring Regionala stödstrukturer m.m. 
 

Grupp från Socialhandläggarmötet bildades. Regionala stödstrukturer finns sedan länge men 
har inte skapats för kunskapsstyrning utan för kunskapsutveckling. Hur tänker staten hantera 
och finansiera detta? 

Förslag från handläggargruppen. Använd de positiva förslagen från fm. Avsätt tid vid nästa 
länsnätverksmöte för dialog.  

Ska vi skapa ett eget VGSK-s som stöd för representanterna i NSK-s?  
Träff med socialcheferna i det nationella socialchefsnätverket? Diskuteras vidare vid nästa 
möte. 

 
14. Agendapunkter till kommande möte 

 NSK-S (stående punkt) 

 Patientsäkerhet Ida-Lena 
 
 

15. Övriga frågor 

 Förfrågan från VGR om representation från VGK för reviderade NR Demens (se 
mejl nedan från Anna Wallman + bilagor) 
Genomgång från berörda myndigheter kommer att ske 8 maj. Två personer ska 
utses som kontaktpersoner gentemot Socialstyrelsen från VGR och VGK.  

 

Beslut 
Malin utses företräda kommunkollektivet, vidare hantering skall ske i samverkan mellan 
region och kommun enligt ”checklistan”. Pengar för remisskonferens i länet har avsatts. 
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 Synpunkter på och svarsskrivelseavstämning avseende ny VGR-upphandling av 
direktleveranser för inkontinens och särnär (se bilaga) 

Beslut 
Pärs skrivelse godkänns. Kommunerna vill ha fem platser i stället för nuvarande två. 
 

 Direktleveranser DOS med avtal med Apotekstjänst AB (kort om läge och 
information) 

Några kommuner har avtal med fastkostnadspris, Ulrika Hasselqvist har koll. Kontakt- 
MAS-arna har informerat fortlöpande.  

Beslut 
Informera kommunerna, det är deras ansvar att säga upp avtalen med fastkostnadspris. 

 

 SKL:s skrivelse om missbruksnätverk. Representationen från VGK (bilaga). 
Gamla KTP nätverket- nyckelpersonerna sammankallas igen till nätverk i SKLs regi 
två ggr/år. Malin kommer att delta, möjligt anmäla fler. 

 

 Inbjudan KoK-boken 

Beslut 
Elisabeth J och Pär deltar vid mötet med regionen angående KoK-boken. I första hand tre 
områden: 

 Åtagande kvällar och helger 

 Åtagande psykisk ohälsa/sjukdom samt  
 Kommunal läkarmedverkan och äldre 

Pär och Elisabeth skall särskilt beakta BoU vid dessa möten och vid avtalsskrivningen. 

 
HSNK tar emot verksamhetsberättelser om det som inte fungerar för att förbättra 
beställningarna. T ex kring första linjen för barn- och unga- suicidbedömning mm.  

Elisabeth B tar upp frågan om Särskild VC för hemlösa, särskilt avtal ger nödvändig 
sjukvård, kan jämställas med papperslösa. Finns enbart i Göteborg. 

 

Vid pennan: Elisabeth Jonsson 
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