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SOCITÉ 20140911, LOKAL 476 – 13-16 
Deltagande: Idalena Svensson, Ellinor Seth, Staffan Almhede, Ann-Charlotte Klaren, Pia 
Jonsson-Axelsson, Richard Lindström, Charlotta Wilhelmsson, Karl Fors och Pär Levander. 

Förhinder: Shujaat Noormohamed, Linn Waller 

Inledning 
Pär Levander inleder, en presentation av mötesdeltagarna görs. 
Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna. 
Dagens agenda godkändes. 

Redovisning av arbetsformer  
Pia Jonsson-Axelsson, Staffan Almhede och Elisabeth Beijer har genomför ett arbete kring 
arbetsformer, enligt tidigare beslut. 
Förslaget i korthet, 3 heldagsmöte per år, däremellan arbetsmöten. Ordförandeskap och 
sekreterare alterneras inom VästKom. Mötesanteckningar skickas först till gruppen och 
läggs därefter på hemsidan, efter en viss ”karenstid”. Viktigt med öppenhet och 
transparens. Organisationsskissen ska vara förenklande, möjligen bör gemensamma 
grupper med VGR utgå för att förenkla.  
 
Diskussion 
En digital yta kan vara till hjälp för att få in rätt frågor till den beredningen inför kommande 
möten och agenda. Vid digital yta i molnet ska vi ha ett ordentligt avtal. Moln kan sväva 
iväg. Viktigt att inte tappa ett nationellt perspektiv och att de stuprören förs fram. I våra 
respektive nätverk och forum får vi vara observanta på de frågor som bör hanteras vidare i 
Socite. 
 

Aktivitetslista/matris 

Ett förslag på genomförandematris visas.  
Vi har en extra utmaning på de frågor som berör VGR. Det finns en risk att våra respektive 
frågor har ”stuprörslösningar”. Socités roll kan vara att nå fram en gemensam hållning för 
VGK, inte minst för att vara en stark part i samverkan med VGR. 
Ann-Charlotte representerar tillsammans med 2 andra i nationell informationstruktur, 
Socialstyrelsens grupp. 
Frågan har varit att värdera handlingsplan/aktivitetsplan eller liknande. En möjlig väg 
framåt är att påbörja med en bruttolista, en aktivitetslista. Aktivitetens status skiljer sig på 
mellan uppdrag. 
Våra exempel berör till stor del organisatoriska svårigheter. Ett mål måste vara att öka 
brukardelaktigheten 
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Beslut 
- Med ovanstående förslag på arbetsformer gör Pär och Karl förändringar av 

uppdragshandlingen. Efter en ytterligare remiss till gruppens medlemmar tas 
handlingen för beslut i Ledningsgrupp VGK. 

- Förslag på mötesdatum för 2015 skickas inom kort 
 

Presentation aktivitetsplan (Bruttolista) – 
Några frågor gås igenom ges förs kort dialog kring ett fåtal av listan.  
 
Beslut 

- Beslut tas på att istället på att till nästa möte fokusera på de olika förslagen i 
bruttolistan. 

- Pär och Karl förbereder en bruttolista 
- Lägg med gemensamma ansökningar (ex Vinnova) på Bruttolista 

Kommunikation och ansvar för kommunikation 
Hur förbereder sig delregionerna inför Socité  
Beskrivning ges på kommande möte om hur delregionerna förbbereder sig inför och efter 
socité. 

 
Behövs intern digital yta (förslag presenteras) 
Trello visas som ett alternativ till digital yta. Synpunkter på antal ytor diskuteras.  

 
Beslut 
Gruppen inbjuds av karl till yta på dropbox 

 
Extern kommunikation (uppdragsbeskrivning) 
Förslag ges på att kommunicera att gruppens uppdrag finns via www.vastkom.se. Detta 
görs förslagsvis när vi åstadkommit något  

Rapporter: 
 Kommunernas information om äldre på hemsidorna 

Ett insatsområde i handlingsplanen är tillgänglig information, mellan 1177 och 
kommunernas hemsida. En fråga för denna grupp är vilken minimiinformation som 
bör finnas på varje kommun. En bra aspekt i frågan ”barn och unga” var att det ej var 
organisationsbundet. 
 
Beslut 
Ett underlag med frågeställning med förslag till genomförande tas fram för 
kommunerna. 
Ansvarig: Malin Camper 

http://www.vastkom.se/
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Arbetsgrupp: Charlotta Wilhelmsson 
 

 Koncept för trygghet, service, delaktighet (Ann-Charlotte) 
Koncept beskrevs föregående möte. Nuläget beskrivs där eSamordnarna skapar en 
lista, en katalog med möjliga eHälsotjänster som finns. Denna ska sedan vara en 
grund för att fokusera på mer innovativa tjänster. En mall för en kommunal 
handlingsplan finns även ambition för 
 

Betänkande ”Rätt information i rätt tid” 
Elisabeth Beijer beskriver den remissförfrågan som Göteborgs stad och FoUVäst fått till sig. 
Det ses som viktigt att ta del och att även reagera på det betänkande som presenterats. 
 
Material sprids mellan deltagarna, från de som har tillgång 
 
Filmer för stöd till anhöriga/brukare 
En kommun har lyft önskemålet om att få fram filmer till stöd för brukare/anhöriga. 
Diskussion förs kring att det är mer lämpligt, i dagsläget, att hänvisa till att det redan finns 
mycket material på nätet. Ett exempel är att socialstyrelsens www.kunskapsguiden.se som 
är en källa till evidensbaserat arbetssätt.  
 
Beslut 
Elisabeth tar med frågan till NSK-s (Nationell samverskansgrupp för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten). 
 
Socialstyrelsens rapport om eHälsa i VG 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-16 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av socialdepartementet att följa upp eHälsa. 32 
kommuner och 6 stadsdelar svarade på enkäten. Resultatet pekar på en låg nuvarande nivå i 
dagsläget, övergripande, i vissa fall snarare obefintligt. 

Kan socité ha en roll för att förbättra resultatet och nuläget? 
 
Beslut 
Ann-Charlotte eftersöker om enkäten ska användas igen, om så vill vi ge synpunkter på 
formuleringarna. Vid ny enkät behöver Socité arbeta med frågan för att förbättra 
svarsfrekvens samt gå igenom frågorna så att utrymme för olika tolkningar kan undvikas. 
Rapport förmedlas till gruppens medlemmar. 
Karl förmedlar enkätunderlag 
 
Webbportal för samverkan VGR/VGK i länet.  
Kostnadsfrågan för lösningen har diskuterats. Inget nytt i nuläget. 
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eHälsosatsningen 2014 
Staffan Almhede föredrar kort kring de satsningar som görs inom eHälsosatsningens olika 
insatsområde. Projekt och de kommuner som utför dom beskrivs. 
 
Antecknat av  
Karl Fors 
Länssamordnare VästKom 
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