
Anteckningar socialhandla ggarmo te  
 
Dag och tid: tisdag den 19 september kl 9.30-16 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 
 
Deltagare: Jessica Ek Skaraborgs kommunalförbund, Hanna Linde Skaraborgs kommunalförbund, Linda Macke 
Göteborgsregionens kommunalförbund, Elisabeth Beijer Göteborgsregionens kommunalförbund (sekreterare), 
Lotta Wilhelmsson Fyrbodals Kommunalförbund Gunilla Bothén Sjuhärads kommunalförbund, Ann-Katrin 
Schutz Sjuhärads kommunalförbund, Kristina Nyckelgård Göteborgs Stad, Anneli Assmundson Bjerde Västkom 
(ordförande)  
 
Inbjudna: Maria Grip, VGR Idalena Svensson, VästKom Gunilla Fasth, VGR/VästKom Jeanette Rehn, VGR Mats 
Swanberg, VGR  
 
 

1 Föregående mötesanteckningar  

Inte riktigt klara. 

2 Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Förslag till regional överenskommelse 
och riktlinje samt tillfällig överenskommelse Maria Grip VGR och Linda Macke GR  

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård gäller från den 1 januari 2018. Slutenvården måste 
ta ett större ansvar för att informera sina samarbetspartners, primärvården måste vara involverad på helt 
annat sätt och kommunerna måste arbeta ännu mer med att ta hem utskrivningsklara patienter. I VG har det 
funnits en beredningsgrupp med personer utsedda av vårdsamverkan med ett verksamhetsperspektiv som har 
arbetat fram ett förslag på överenskommelse och riktlinje, på länsnivå.   Förslagen har varit på remiss till 
kommuner och VGR.  

Resultatet av remissrundan visar många synpunkter på förbättringar, för att minska tolkningsutrymmet. Viktiga 
synpunkter rör den ekonomiska regleringen, som behöver förtydligas, man kan inte överblicka konsekvenserna. 
Man har tolkat förslaget till modell olika, den är komplex och har bearbetats vidare. Aktiviteter som kräver 
gemensamt ansvar lyfts upp av flera, här behöver förtydliganden om vem som ansvarar för vad. Ett gemensamt 
IT-stöd lyfts av nästan samtliga.     

Beredningsgruppen har värderat svaren och arbetat vidare med texten, dokumentet görs klart under 
september. Det är så pass komplext att mer tid kan behövas för förankring hos parterna. Förslaget är att 
nuvarande regler (fem vardagar enligt gällande rutin) gäller till i september 2018. Lagen gäller från den 1 
januari. IT-stödet kan finnas på plats tidigast i april. Därefter sker utbildningsinsatser. Lagen gäller och man får 
göra så gott man kan, skarpt läge från september. Två steg i utförandet, vad som gäller fram till september och 
vad som kommer därefter. Att primärvården ska kalla till SIP är en av de sakerna som föreslås vänta. En 
dialogrunda om den ekonomiska modellen behöver göras samt att parterna prövar. Tillit till processen viktig i 
denna stora förändring. Den 22 september kommer SRO att informeras, något beslut är ännu inte fattat. SRO 
får ett skarpt förslag till mötet den 27 oktober, ett tillfälligt avtal januari-september kommer att tas fram. 
Beslut kommer att tas av varje kommun och VGR efter den 27 oktober. Viktigt att signalera till kommunerna att 
man behöver planera för detta, det kan vara så att alla inte hunnit fatta beslut före årsskiftet.  

Maria och Linda träffar gärna kommunerna om den ekonomiska modellen i början av hösten, går ut med 
datum för möten via Skype. Maria och Linda tar gärna emot frågor från enskilda kommuner. Vi kommer 
överens om att respektive kommunalförbund tar upp frågan via socialchefsnätverken. Maria och Linda behöver 
också få feedback från kommunalförbunden på om modellen i den bearbetade versionen blir begriplig. 

Linda och Maria kommer att ta fram nyhetsbrev under processen.  



3 Översyn av länsgemensamma grupper Idalena Svensson, VästKom  

Idalena informerar om att hon håller i en översyn av de länsövergripande partssammansatta grupperna. 
Grunden är den kartläggning Charlotta Wilhelmsson gjorde. Idalena ska ge ett förslag på en effektiv struktur. En 
rapport kommer innan årsskiftet. Några vägledande frågor är: Hur initieras uppdrag? Vilka kriterier ska finnas? 
Ska grupperna vara fasta eller kopplade till särskilda överenskommelser/uppdrag?  Vem är uppdragsgivare? 
Hur utses representanter? Hur följs arbetet och hur utvärderas det? VGR har initierat en översyn av ledning och 
styrning av medicintekniska produkter, och Idalena följer det arbetet. En uppdragshandling har tagits fram, 
läggs på VästKoms webbplats tillsammans med Idalenas kontaktuppgifter. Idalena kommer att ta kontakt med 
var och av oss i socialhandläggargruppen.   
 

4 Kommunikatör för samverkansarbetet VGR/VGK Gunilla Fasth, VGR/VästKom  

Gunilla arbetar med samverkansfrågor för VästKom och VGR. Det stora uppdraget blir att ta fram en gemensam 
webbplats för vårdsamverkan. Arbetar också med VästKoms webbplats, tar gärna emot nyheter från respektive 
kommunalförbund. Deltar också i olika pågående projekt till exempel runt psykisk hälsa, den nya lagstiftningen 
och överenskommelsen kring samverkan vid utskrivning från slutenvård samt Västbus.  

5 Kunskapsstyrningen i VG Elisabeth Beijer, GR och Anneli Bjerde, VästKom  

Förslaget till process har gått till kommunalförbundsdirektörerna. Borås har inte svarat, Gunilla och Anki tar 
med detta, ok från övriga. Efter besked från Borås tar Elisabeth och Anneli kontakt med arbetsgruppen där 
representanter för vårdsamverkan och VGR ingår, för en fortsatt arbetsprocess. Processen prövas redan i 
verkligheten.  

6 ADL-intyg Mats Swanberg, VGR  
 
Mats är regionutvecklare på koncernkontoret VGR, arbetar inom område Försäkringsmedicin, i huvudsak med 
hur VGR ska utveckla sin sjukskrivningsprocess. ADL-utredningarna faller inom området Försäkringsmedicin. 
Mats primära uppdrag är att arbeta fram ett förslag till beslut till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i oktober. Från 
slutet av år 2016 startade en försöksverksamhet där VGR finansierar att FK och kommunerna kan beställa 
fördjupade utredningar, så kallade ADL-intyg, för att få bättre beslutsunderlag. Beslutet gäller fortfarande, och 
fyra platser i regionen utfärdar sådana intyg: Göteborg, Uddevalla, Borås och Skövde. Under det första året har 
det från de fyra enheterna beställs 145 intyg, varav 21 från kommunerna. Ingår inte i Vårdval Rehab, omfattas 
inte av KoK-boken. Kostnaden för varje intyg är 7 200 kronor från kommunerna. Mats söker juridiskt stöd inom 
VGR för frågan om rätten att ta ut avgift. Mats kommer också att ta del av Sverker Anderssons rapport där 
bland annat Socialstyrelsens underlag ingår. Vilken roll spelar avgiften, frågar Mats. Mats vill föreslå en 
permanent lösning från 2019, troligtvis med en förlängning av nuvarande lösning under 2018. Ska Mats föreslå 
förlängning av försöksverksamheten? Väntetiderna har varit  längre än i avtalet. Fyrbodal har börjat beställa 
från Uddevalla, men inte någon beställning har kommit från Göteborg. Mats vill veta hur vi bedömer 
efterfrågan. 
 
Ur dialogen: Det är den enskilde som beställer insatsen och det får konsekvenser för den enskilde om detta inte 
betraktas som en hälso- och sjukvårdsinsats. Att bekymren uppstår beror också på bristande dialog i samverkan 
mellan parterna. God och jämlik vård måste vara utgångspunkten. Kommunalförbunden måste vara med i den 
fortsatta processen. Kommunalförbunden kan inte uppskatta hur stor efterfrågan kommer att bli.  
 
Slutsats, förslag: Förlängning av försöksverksamheten men utan avgift.  
 
7 VFU-Intresse hos kommunalförbunden för gemensamt avtal som rör legitimationsyrken? Anneli Bjerde, 
VästKom och Lotta Wilhelmsson, Fyrbodals kommunalförbund  

Intresse finns i samtliga kommunalförbundsområden. Någon behöver hålla ihop arbetet i förhållande till VGR 
och högskolorna/universitetet. Vi tar med frågan till Sara Nordenhielm, GR, och Lis Palm, Fyrbodal. En 
arbetsgrupp behöver bildas där även högskolor/universitet och VGR ingår.  



8 Samordnad utveckling för god och nära vård  

Anna Nergårdh, utredare vid Socialdepartementet, är tillfrågad och har sagt att hon är intresserad av att 
komma till Västra Götaland. Emma Spak, samordnare vid SKL för Nära vård, ska också bjudas in. Syftet är att ge 
utredaren/samordnaren inspel från kommunerna och att få en dialog om konsekvenserna för kommunerna. En 
arbetsgrupp bildas för att anordna ett seminarium dit chefer, medarbetare och politiker bjuds in.  

Linda, Charlotta, Jeanette (Skaraborg) och Anneli håller i frågan.  Anneli är sammankallande. Gunilla 
(kommunikatör VästKom) deltar också.  

9 Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås-och 
tarmdysfunktion. Anneli Bjerde, VästKom  

Under det här året har ett arbete skett där ett samarbetsavtal tagits fram. Ett förslag har funnits ute på remiss. 
Det nya samarbetsavtalet börjar gälla f o m den 1 maj 2018 då nuvarande upphandlad lösning upphör.  
 

Om SRO ställer sig bakom kan vi ha underlaget till SRO som underlag till våra tjänsteutlåtanden. Skillnaden mot 
tidigare samarbetsavtal handlar om att det är ett annat upplägg med huvudavtal och fyra underavtal, att 
nutritionsprodukter är inkluderade, att finansieringen av försörjningen baseras på varuvärdesomsättning 
istället för på befolkningsmängd i respektive kommun, över- och underskott fördelas till samtliga kunder.  

Ärendet kommer upp till SRO den 22 september. 
VästKoms styrelse den 10 oktober. 
Oktober-november: Ställningstagande i kommunalförbunden. 
November-januari Beslut i kommunerna 

Anneli skickar ut bildspel och projektdirektiv. 

10 Nära vård-Omställningen VGR - info från operativa styrgruppen och kommungruppen. Anneli Bjerde, 
VästKom 

Anneli deltar i den operativa styrgruppen. En strategi- och handlingsplan finns beslutad i VGR. Nu är det 
genomförandet som är aktuellt, och då har kommunerna blivit tillfrågade. En särskild kommungrupp finns 
tillskapad för att följa och påverka processen för att åstadkomma en god samverkan. En uppdragsbeskrivning 
för kommungruppen har efterfrågats. En politisk dialog med kommunerna behövs också.    

11 Uppföljning av handlingsplanen för de mest sjuka äldre Anneli Bjerde, VästKom  

Förra året hade VGR en anställd för uppföljning av planen, men i år finns inga särskilda resurser. De särskilda 
statliga stimulansmedlen har upphört. Frågan ligger på VästKom för kommunernas del. Bland annat skulle 
indikatorerna behöva ses över och följas upp. Även strukturerna behöver ses över, planen bygger bland annat 
på att det finns utvecklingsledare. Någon behöver hålla ihop arbetet, men resurser finns inte på VästKom. 
Länssamverkan äldre saknar processledare. Om någon ska göra ett arbete krävs troligtvis en insats som 
motsvarar halvtid.  

Detta är också en principiell fråga. Hur ska vi se på handlingsplaner i länet i sådana fall där det finns särskilda 
resurser från början men där medlen sedan upphör? Mer och mer byggs upp länsgemensamt och aktiva beslut 
behöver tas. Uppföljningen av handlingsplanen för mest sjuka äldre är relativt omfattande. En annan väg är en 
processledare för VVG som i sitt ansvar har för uppföljning av olika gemensamma handlingsplaner.  

VVG har begärt en återrapport och ett förslag behöver tas fram. Respektive kommunalförbund tar med frågan 
om hur man ska se på särskilda insatser runt uppföljning av handlingsplanen samt den principiella frågan om 
uppföljning av samverkansplaner när det saknas resurser.   



12 Tandhygienist anställd av kommun Gunilla Bothén, Sjuhärads kommunalförbund  

Mariestad har haft en tandhygienist anställd i kommun, det blev ett bra resultat och VGR vill sprida detta i 
länet. Gunilla har skrivit samman ett underlag som vi fått ta del av. Av Gunillas utredning framgår tydligt att det 
inte är kommunernas uppdrag. Däremot kan det finnas en anställd person från tandvården i den kommunala 
verksamheten.  

13 Information om översyn av ledning och styrning av medicintekniska produkter, Anneli Bjerde, VästKom  

Bakgrunden är att VGR initierade en översyn av ledning och styrning av medicintekniska produkter i 
vardagsmiljö. En kartläggning har genomförts av VGR. Katarina och Idalena har hösten 2016 deltagit i en 
workshop och har nu blivit inbjudna till ytterligare en. Nu fortsätter arbetet med översynen som på uppdrag av 
VGR görs av konsultfirman Prové. Kommunrepresentanter ingår i styrgrupp och projektgrupp för översynen. 
 
14 Ungdomsmottagningar inriktningsdokumentet - Gunilla Bothén, Sjuhärads kommunalförbund  
 
Förslaget till inriktningsdokument är klart. Det kommer upp på SRO den 22 september. Sedan via VästKoms 
styrelse och kommunalförbunden till kommunerna.  

Beträffande de särskilda medlen för psykisk hälsa som är riktade till ungdomsmottagningarna: Malin Camper 
har kallat till nästa möte. Gunilla och Jessica deltar. En del av medlen används till utvärdering i Västra Götaland. 
Kommunerna vill ha en process med hög delaktighet i vad satsningen ska innehålla framöver.  Tjänsteutlåtande 
med mera är utskickat och vi får ett bildspel.  

15 Information om uppföljning och kartläggning av HVB-placeringar, Gunilla Bothén, Sjuhärads 
kommunalförbund och Anneli Bjerde, VästKom  

Vi tar del av information som är tänkt att gå ut som information i kommunerna. En arbetsgrupp har tagit fram 
en plan för uppföljning. Syftet är att få en bild av hur det ser ut samt om man följer 
psykiatriöverenskommelsen. En kontaktperson ska utses i varje kommun/stadsdel (förslagsvis en enhetschef) 
som kommer att få utbildning. Datainsamling ska ske under 2018. Det ska krävas insatser från socialtjänst och 
vård från psykiatrin för att dokumentationen ska bli aktuell. Ingen vet hur många människor detta handlar om. 
En synpunkt är att det behövs ett synliggörande av målgruppen från kommunernas sida i förhållande till VGR. 
En databas har tagits fram.  Kommunalförbundens uppdrag är att informera socialtjänsten genom sina nätverk. 
Gunilla och Anneli verkar för att materialet blir klart.          

16 Tvistehantering–Hosavtalet Anneli Bjerde, VästKom  

Tvister ska kunna lyftas till regional nivå enligt HoS-avtalet. Avvikelser kommer i vissa fall till 
vårdsamverkansgrupperingarna delregionalt. Om man inte är överens, vad är då en avvikelse respektive tvist? 
Kriterier för den delregionala hanteringen av avvikelser behöver tas fram. Det finns ingen regional ”domstol” 
men någonstans behövs en ”sista anhalt”. VVG ska enligt HoS-avtalet kunna uttala sig vid tvister med en 
rekommendation i principiella frågor. Här skulle en arbetsgrupp kunna ta fram ett förslag.   

17 Uppdrag och mandat för socialhandläggargruppen Anneli Bjerde, VästKom  

Kommunalförbundsdirektörerna har sett över socialhandläggarnas förslag. Det finns ett önskemål från 
kommunalförbundsdirektörerna om att återkomma med en formulering kring gruppens mandat. Gruppen 
anser att uppdraget som beredningsgrupp redan är formulerat vilket Anneli tar tillbaka till VästKom. 

18 Upplägg-workshop och möte 23–24/10 Anneli Bjerde, VästKom och Hanna Linde, Skaraborgs 
kommunalförbund 

Anneli, Elisabeth och Hanna har arbetat fram ett upplägg. Vi ska arbeta med processerna på tjänstepersonsnivå 
samt om hur vi tar oss an de statliga uppdragen som RSS.    



19 Utbildningar via GR? Fråga från Skaraborg om intresse finns för detta från övriga kommunalförbund 
Anneli Bjerde, VästKom  

VästKom har fått frågan om GR kan anordna utbildningar för samtliga kommunalförbund. Cecilia Bokenstrand 
och Nicholas Singleton på GR Välfärd tar gärna emot frågan. Boråsregionen har redan ett sådant 
samarbetsavtal med GR. Det finns också idéer om utveckling av nya former för gemensam 
kompetensutveckling och respektive kommunalförbund pratar vidare om detta.    

20 Dietister i primärvården Jeanette Rehn, VGR  

Jeanette har startat en dietistenhet inom primärvården. Har betydelse för kommunernas vård och omsorg. 
Goda matvanor är en central del av hälsan. Det finns inte så många dietister på vårdcentralerna. En 
tjänsteutredning år 2016 ledde till ett beslut i HSS om dietister på vårdcentralerna. Projektet startade den 1 
september 2017, 30 dietister totalt på 201 vårdcentraler. Dietisterna är fördelade på fyra noder. 
Vårdcentralerna är oavsett driftsform. Primärvårdsnivå, inga remisser från sjukhusen. Alla vårdcentraler ska 
kunna ringa till en dietist, ”Dietist direkt”. Man kommer att ta över all förskrivning av nutritionsprodukter. 
Målgruppen är personer som i kombination med livslång sjukdom har undernäring eller övervikt/fetma. Det har 
tagits fram en handbok för förskrivning av nutritionsprodukter som gäller från 1 september. Alla MAS:ar har 
fått information om vad som gäller. Den 30 november släcks möjligheten till beställning i Sesam LNM ner för 
sjuksköterskor. Det är läkare som skriver remissen till dietisten. Budgetfinansierat och patientavgifter. 
 
Informationen behöver nå ut i kommunerna. Jeanette önskar att vi sprider detta i våra nätverk. Vi kan höra av 
oss till Jeanette och boka in Jeanette för att föra ut information till kommunalförbundens nätverk, exempelvis 
hälso- och sjukvårdschefer och MAS:ar. Det finns gränssnitt mellan kommunerna och VGR i dessa frågor. Vi kan 
använda bildspelet och skicka det vidare.  
 
21 Demensriktlinjer, Linda Macke 
 
En inbjudan har precis skickats ut till konferens den 7 februari. På gång att anordna en workshop kring 
vägledningen. En enkät kommer i mitten av oktober för att undersöka vad kommunerna har för utbildningar till 
anhöriga till personer med demenssjukdom av sådana utbildningar.  
 
22 Nationellt programområde psykisk hälsa, Jessica Eek 
 
Har deltagit i ledningsgruppen, Jessica deltog tillsammans med Liselott Risö från VGR.  Vård- och insatsprogram 
(VIP) ska tas fram för olika områden (som tidigare benämnts programråd). Inför varje nytt VIP tas ett 
kansliprogram fram. En mängd VIP:ar ska starta. Den första VIP handlar om att ta fram riktlinjer schizofreni, en 
från varje sjukvårdsområde efterfrågas. Kommer att handla om 40-60 procent under ett år. VGR är beredda att 
satsa av RCPH-medlen. Socialchefsrepresentanterna skulle ta med detta till sitt nätverk på SKL.  Jessica 
återkommer när hon fått mer info. Man planerar att starta regionala programområden för implementering av 
det som kommer fram nationellt, en arbetsgrupp.  Det ska finnas möjlighet att pröva olika saker. Nästa område 
kommer att handla om ångest/depression. Vår viktigaste fråga måste vara: Vad behöver kommunerna och 
landstinget i Västra Götaland? Samla oss för att beskriva utmaningarna och hur vi kan möta kraven (mötet 
oktober i VG samt i RSS-nätverket på SKL). Jessica har skapat en bild som vi ska få del av.  
 
Arbetsgruppen för RCPH kommer också att diskutera hur man kan ta sig an frågan. 
 
23 Spelmissbrukskonferens, Ywonne Witzöe 
 
Ändringar görs i lagstiftning från januari 2018 som berör både SoL och HSL. Preliminär länsgemensam 
konferens den 31 jan eller 1 februari, då både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen planeras delta i 
programmet. Krockar dessa datum med annat? Nej, inte något som vi ser, möjligtvis en psykiatrikonferens i 
Borås den 31 jan. Behöver också komma in i missbruksöverenskommelsen, Gunilla, Kerstin, Lotta och Anneli 
arbetar vidare med överenskommelsen.  
 
/Elisabeth antecknade 


