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Deltagare:  
Jessica Ek    Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde   Skaraborgs kommunalförbund 
Linda Macke   Göteborgsregionens kommunalförbund 
Elisabeth Beijer   Göteborgsregionens kommunalförbund 
Lotta Wilhelmsson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Gunilla Bothén   Sjuhärads kommunalförbund 
Ann-Katrin Schutz   Sjuhärads kommunalförbund 
Kristina Nyckelgård   Göteborgs Stad 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
 

ANTECKNINGAR FRÅN 
SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 
Tid: 24 okt kl 8.30-15.30 
Plats: Arken spa, Göteborg 

Sekreterare: GR 

1. Föregående mötesanteckningar 

Till handlingarna. 
 

2. Övriga frågor  

 
3. Ök om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård   

Linda Macke, VästKom 
 
Förslag till SRO den 27 oktober att förlänga dagens regler för betalansvar till 24 september 
2018. Ställningstagande till överenskommelse med tillhörande riktlinje, samt betalansvar 
under tiden 1/1-18 till 24/9-18. 
Den ekonomiska modellen för kommunernas betalansvar som ska gälla from 25/9-18, måste 
förankras ytterligare inom VGR, ställningstagande i SRO våren 2018. 
 

4. Information och workshop om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård 
med Anna Nergårdh och SKLs samordnare för Nära vård, Emma Spak  
Linda Macke, Anneli Bjerde, Lotta Wilhelmsson 

Anna och Emma kommer och besöker kommunerna i samband med att de besöker VGR. Det 
blir den 11/1 på eftermiddagen. Begränsat antal platser. Möjlighet till inspel från 
kommunerna. Syftet med träffen är att kommunerna ska kunna komma med inspel och 
tankar, det som kommer fram under dagen ska kunna användas till politiken.  
 

5. Det fortsatta arbetet med kunskapsstyrningen i VG  
Elisabeth Beijer,GR /Anneli Bjerde VästKom 
 
Det är har varit svårt att få ihop arbetsgruppen igen. Anneli bjuder in Elisabeth och Cecilia 
Bokenstrand GR för att ge en presentation i VVG när datum för 2018 fastställts. 

http://www.vastkom.se/
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6. Information om mobil närvård 
Karin Fröjd VGR,  Rose-Marie Nyborg VGR 
 
Mobila närvården utgår från modellen från Skaraborg. Basen är den kommunala 
hemsjukvården, sen finns mobila hemsjukvårdsläkare, närsjukvårdsteam och palliativa team. 
Målgrupp är de mest sjuka äldre över 65 år.  
 
De mobila närsjukvårdteamen är under uppbyggnad, fler uppstarter på gång. 
I Alingsås har det blivit stora effekter med närsjukvårdsteamet på bara 6 mån, ca 90% 
skillnad på vårdkontakterna. 
Närsjukvårdsteam fortsätter att finnansieras under 2018. Ska in i ordinarie verksamhet under 
2019. Modellen behöver utvecklas ytterligare. 
 
Täckningsgraden för mobil hemsjukvårdsläkare är hög. Tre kommuner/stadsdelar är inte i 
gång. Mölndal samt Göteborgs Stad SDF Lundby har sökt medel, Öckerö har inte sökt medel. 
Övriga kommuner och stadsdelar i länet är på gång, flera är sena i starten. 
Hemsjukvårdsläkare ska finsasieras genom Krav- och kvalitetsboken from 2018. Arbetssätt 
och organisation ska beskrivas i närområdesplanen. 
 
Karin varit i kontakt med FoU i Väst/GR för att fortsätta utvärdera den mobila närvården. 

 
Hur kan kommunerna och regionen arbeta vidare med gemensamma mobila vårdformer? 
Karin menar att i Skaraborg finns en stabil organisation för att ta hand om detta, det finns 
inte eller är inte så stabilt i övriga vårdsamverkan. Det borde vara vårdsamverkan som ska ta 
bollen , men alla gör inte det, hur ska vi då komma vidare?  
Hur blir vi överens om att vi går mot den nära vården tillsammans? Behövs beslut i 
kommunerna? Har det fattats beslut i kommunerna att man går in i mobil närvård?  
 
VVG är regional styrgrupp. Behövs det en partssammansatt grupp som kan förvalta, utvecka 
och hitta andra former av mobila team? Kan VVG ta fram ett uppdrag till en sådan grupp? 

 
7. Gemensamt avtal VFU? Hur går det? 

Anneli Bjerde, VästKom 

Lis Palm Fyrbodal och Sara Nordenhielm GR tar sig an uppdraget och ska ta fram ett förslag. 
Viktigt att stämma av om lärosätena överhuvudtaget är intresserade av ett gemensamt avtal. 
Högskolorna och universiteten behöver vara med i arbetet från början. 

 
8. VästKoms Verksamhetsplan 2018  

Anneli Bjerde, VästKom 

Västkom arbetar med verksamhetsplanen för 2018. Genomgång av vpl 2017. Många frågor 
från 2017 kvarstår under 2018, andra kan tas bort. Arbetet med den nära vården är ett nytt 
stort område som behöver komma in i vpl 2018 samt arbetet med RCPH och arbete med 
implementering av Hälso- och sjukvårdsavtalet, psykiatriöverenskommelsen, hantering av 
avvikelser och tvister. Det gemensamma arbetet med VGR behöver utvecklas, 
Vårdsamverkan Västra Götaland behöver utvärderas. En ökad samverkan leder till behov av 
ökade resurser på VästKom.  
 

http://www.vastkom.se/


 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg    
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

9. Information om uppföljning och kartläggning av HVB-placeringar  
Anneli Bjerde, VästKom och Gunilla Bothén 

Ett informationsbrev samt anvisningar är framtaget av region- och kommunrepresentanter. 
En person per kommun/stadsdel får inloggningsuppgifter. Avstämning i VVG i november, 
därefter ut till kommunerna. Dokumenten behöver komplettas med praktiska detaljer såsom 
vem som är kontaktperson sista dagen att anmäla sig mm.  
 
En annan uppföljning behöver också göras i anslutning till detta, dvs implementering och 
uppföljning av psykiatriöverenskommensen. Tanken är att befintlig arbetsgrupp kan ta hand 
om även denna uppföljningen. Ev behöver några nya representanter till arbetsgruppen utses 
eftersom några har slutat.  

 
10. Nära vård - info om arbetet i den från operativa styrgruppen och kommungruppen. 

Anneli Bjerde, VästKom 
Kommungruppen har haft två möten, det första var bra, men det andra var lite innehållslöst. 
Anneli har framfört att det borde vara fler kommunrepresentanter i den operativa 
styrgruppen för den nära vården. Ann-Katrin Schutz och Kristina Nyckelgård bokar ett möte 
med projektledaren för att föra en dialog kring innehållet i kommungruppens möte och ta 
fram en uppdragshandling. 

 
11. Översyn av ledning och styrning av Medicintekninska produdukter - ledningsgrupp och 

projektgrupp 
Anneli Bjerde, VästKom 

Kommunalförbunden har nominerat in personer till projektgruppen. En workshop har 
genomförts tillsammans. En representant saknas, en ekonom från GR-området, Göteborgs 
Stad är tillfrågade istället för kranskommunerna. 

 
12. Enkät på hur det ser ut när patienter kommer hem från slutenvården- Fybodal 

Lotta Wilhelmsson, Fyrbodals kommunalförbund 
MAS:arna i Fyrbodal har gjort enkäten i 3-4 år. Enkäten innehåller 20 frågor och är en  
kartläggning av hemgången från slutenvården. Under tre månader rapporteras alla in som 
kommer hem från sjukhuset. Samtliga kommuner i Fyrbodal samt Lilla Edet deltar.  
Är detta intressant för andra än bara Fyrbodal? Vi tar med till MAS-nätverken. 

 
13. Remissförfarande VästKom-Kommunalförbunden- Anneli Bjerde, VästKom 

VästKom har tagit fram en rutin för hur olika remisser ska hanteras. Dialog kring rutinen om 
eventuella justeringar.  
 

14. Avvikelsehantering – IT-system 
Anneli Bjerde, VästKom 

Uppdragshandling håller på att tas fram, gäller både rutin och IT-stöd.  
 

15. Psykisk hälsa 
a) Nationellt programområde psykisk hälsa, RCPH 
Jessica Ek, Skaraborgs kommunalförbund 
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På senaste mötet med ledningsgruppen RCPH nationellt framkom att det finns ett förslag på 
minskning av medel för 2018 eftersom medel för i år inte hämtas ut. För 2017 finns 45 mkr 
som föreslås minska till 10 mkr för 2018, för hela Sverige. 
 
Det är oklart vad vi nu har för förutsättningar för RCPH. Ett möte med Lise-Lotte Risö VGR 
krävs för att veta hur vi ska gå vidare. Vad är möjligt att göra om vi får mindre pengar nästa 
år?  
 
b) Arbetet med riktlinjer Schizofreni   
Lotta Wilhelmsson, Fyrbodals kommunalförbund, Anneli Bjerde, VästKom 
 
Lotta och Anneli har varit på workshop på Socialstyrelsen angående vilka förändringar som är 
på gång. Remissversionen publiceras 24/10. Den 6/12 på eftermiddagen planeras en 
remisskonferens av VästKom och VGR, då kommer socialstyrelsen och presenterar 
remissförslaget. Inbjudan kommer.  

 
16. Spelmissbruk ny lagstiftning, överenskommelse, konferens 

Anneli Bjerde, VästKom och Elisabeth Beijer, GR  
 
Ny lagstiftning kommer och det förutsätter en överenskommelse. Anneli, Yvonne Witzö GR, 
Gunilla Bothén och VGR tar fram en uppdragshandling. Det blir en mindre förändring som ska 
in i psykiatriöverenskommelsen.  
 
Den 1 februari anordnas en länsgemensam konferens av kommunalförbunden, VGR och 
Länsstyrelsen. 
 

17. Hälsoundersökningar placerade barn och översyn av Västbus riktlinjer 
Anneli Bjerde, VästKom 
 
Ann Söderstöm VGR och Tomas Jungbeck VästKom vill ta ett större grepp. De vill att gruppen 
som arbetar med VästBus riktlinjer också tar detta uppdraget. Förslaget är att tjänster på 
50% från VästKom och 50% från VGR tillsätts under tre månader för att arbeta med detta. 
Frågan om vilka medel som finns för detta förs mellan VästKom och VGR.  

 
18. Barnkonventionen och samarbetet med VGR 

Elisabeth Beijer, GR 
Frågan utgick. 

 
19. Forskare inom vård och omsorg samt socialtjänst - anställda i verksamheterna? 

Hanna Linde, Skaraborgs kommunalförbund 
Frågan utgick. 

 
20. Mötestider 2018 

Frågan utgick. Anneli skickar ut förslag. 
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