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MINNESANTECKNINGAR 
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 
Datum:  2019-09-24 
 
Deltagare:  
Jeanette Andersson    Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Cecilia Axelsson     Göteborgsregionen  
Maria Ljung     Göteborgsregionen 
Annika Thorén     Göteborgs Stad 
Annica Johansson    Fyrbodals Kommunalförbund 
Helene Nordling    Boråsregionen 
Maria Andersson Willner   Boråsregionen  
Lotta Wilhelmsson    VästKom 
Anneli Assmundson Bjerde   Västkom, ordf 
 
 
1) Föregående mötesanteckningar  

Godkänns och läggs till handlingarna 
 
Ställningstagande: 
Anteckningar för påseende med ett tydligt sista datum för att skicka in synpunkter, skickas till 
hela beredningsgruppen. 
 

2) Övriga frågor  
a) Konferens God och Nära Vård med Anna Nergårdh i vår? 
Maria Ljung informerar om att Göteborgsregionen och VästKom arrangerade en konferens i juni 
där vi bjöd ner regeringens utredare Anna Nergårdh efter att delrapport God och Nära vård 3 
delgavs. Huvudbetänkande kommer nu i mars 2020. Ska vi genomföra en liknande konferens nu i 
vår? Diskussion förs i gruppen om att den 8 mars 2019 arrangerades Konferensen 
”Samverkansdagen” där Thomas Ljungbeck och Ann Söderberg gav som förslag att vi skulle ha 
samverkansdagen som återkommande konferens. Förslag är att vi slår ihop Samverkansdagen 
med att bjuda ner Anna Nergårgh som huvudtalare.  

Ställningstagande: 
Genomföra en samverkansdag mellan kommun och region med Anna Nergårdh som huvudtalare 
våren 2020. Be Ann-Charlotte Järnström VD VästKom att ta med förslaget och diskutera med 
regionen.   

b) Ny representant från Skaraborg under rekryteringsperiod 
Adam Krantz kommer att ersätta Jeanette Andersson från Skaraborg under 
rekryteringsperioden av samordnartjänst/utvecklingsledare äldre. 

c) Förbättrad information mellan RSS strukturen och SKL socialchefsnätverk 

http://www.vastkom.se/
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En ny mapp skapas i samverkansytan Sharepoint: Beredningsgrupp VGK: SKL 
Socialchefsnätverk, där Annica Johansson åtar sig att lägga in minnesanteckningar under 
förutsättning att hon får dem till sig från socialchefsrepresentant. 

3) Ny kommunikatör för Vårdsamverkan Västra Götaland  
Malin Emanuelsson, ny kommunikatör presenterar sig via Skype 
Malin har som uppdrag att vara kommunikatör, Webbplats ansvarig för Vårdsamverkan, 
samordna delregionerna för utveckling av webbplatsstrukturen och utveckla, tydliggöra 
kommunikationen i länsövergripande strukturer samt de prioriterade områden inom Styrgrupp 
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
Malin är placerad i Vänersborg och är anställd inom VGR- IT avdelning, team vårdskiftet. Malin 
har under den första tiden i sin anställning skaffat sig en bild över vad Vårdsamverkan är och 
träffat nyckelpersoner på den länsövergripande nivån men också inom delregional 
vårdsamverkan.   
 

4) Ny chef på VästKom 
Ann-Charlotte Järnström, VästKoms nya VD presenterar sig via Skype 
Ann-Charlott beskriver att hon är nu inne på sin fjärde vecka och att det är mycket intressanta 
frågor att sätta sig in i. Vi diskuterar ärendegången från Beredning VGK till Ledningsgrupp VGK 
och ser fördelar i att tydliggöra frågor som behöver lyftas från beredningsgruppen till 
Ledningsgrupp VGK. 
Ett exempel som diskuteras i gruppen är digitaliseringsfrågor och FVM som man upplever går i 
två spår i dagsläget. Beredning lyfter in frågan till Ann-Charlotte kring en ”gemensam 
samverkansdag” med regionen med Anna Nergårdh som huvudtalare (se punkt 2 a) 
 
Ställningstagande: 
Ann-Charlott Järnström tar kontakt med regionen och föreslår ett datum i april 2020. 
En planeringsgrupp ska tillsättas. Anneli Bjerde och Maria Ljung medverkar från kommunerna 
eventuellt representant från GR:s konferensavdelningen.  
 

5) Rutin och system för avvikelsehantering i samverkan  
Amira Donlagic, processledare VGR 
En arbetsgrupp har jobbat med förslag till rutin och system för avvikelsehantering i samverkan. 
Avvikelser i samverkan definieras i den föreslagna rutinen till; Hälso- och sjukvårdsamvalet samt 
samtliga underavtal, överenskommelser, rutin samt riktlinjer. 
Förslaget mynnade ut i att testa MedControl som IT-stöd för avvikelsehanteringen. De 
kommuner som deltog i piloten var Trollhättan, Tranemo, Bollebygd, Borås och Svenljunga. Även 
privata aktörer har medverkat i piloten. Nu är piloten avslutad och förslag om att anta rutin och 
MedControl som verktyg, ska föreslås VVG i november. Syftet är att få en högre patientsäkerhet, 
effektivisera hanteringen av avvikelser samt möjliggör utveckling genom en gemensam rutin 
samt IT-stöd. I dagsläget finns ett muntligt avtal att kommunerna får använda MedControl 
avgiftsfritt finns. Detta behöver bekräftas skriftligt innan full drift kan genomföras. VGR juridiska 
frågor behöver lösas ang. de privata aktörerna. 
Systemet innebär inte några ökade kostnader för kommunerna mer än möjligtvis om någon 
ytterligare person behöver ha SITHSkort. Överlag har alla deltagare i piloten upplevt att det har 
varit lätt att använda inregistreringen och utbildningen har skett via skype. 

http://www.vastkom.se/
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Beredningsgång: oktober – remissrunda planeras för synpunktinhämtning av förslag till  
Gemensam rutin för avvikelsehantering, information till SRO och avrapportering och 
ställningstagande till VVG i november. 

 
Ställningstagande 

∗ Beredningsgruppen har mottagit informationen om att avstämning/dialog sker via 
delregional vårdsamverkan och att vi informerar socialchefer och medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor om hur beredningsarbetet är planerat. 

 
 
6) Inventering av arbete med våld i nära relationer/kvinnofrid  

Tove Corneliusen, länssamordnare kvinnofrid 
Länk till rapporten (bilaga 1)  
Under våren 2019 har Tove jobbat med att sammanställa pågående arbete med våld i nära 
relationer och kvinnofrid. Rapporten är sammanställd utifrån kommunalförbundsområdena, 
dock har Göteborgs stad redovisats separat med anledning av dess storlek. Utifrån 
sammanställningen har ett antal områden identifierats där fördjupade arbete skulle kunna vara 
av värde. Förslaget är att ”nyckelpersoner” från respektive kommunalförbundsområde bjuds in 
till en workshop för att ta ställning till vilka områden som är mest angelägna att fokusera på i just 
det länsgemensamma projektet.  
Några utvecklingsområden: 
• Stöd och insatser till våldsutsatta/barn/våldsutövare är ojämlikt fördelade. Barnssituation 

bör särskilt uppmärksammas 
• Kompetensutveckling och implementering av standardiserade metoder behöver stödjas i 

kommunerna 
• Stöd och samverkan i HRV-ärenden efterfrågas 
• Grupper med särskild sårbarhet behöver uppmärksammas  
• Information på hemsidor av varierande kvalitet 
• Systematisk uppföljning saknasav insatser 
 

På gång 2019: Resurscenter Fyrbodal i samverkan med Göteborgs resursteam HRV, VKV har fått i 
uppdrag att utbilda och ge metodstöd till all vårdpersonal inom Västra Götaland i att ställa frågor om 
våld till patienter. I höst startar detta inom Habilitering och hälsa, vårdcentraler, psykiatri m fl. 
Riktlinjer för HRV på gång. Länsstyrelsen erbjuder utbildningar och metodstöd till kommuner, SU-
kvinnofrid kommer att stata en pilot inom 5 kommuner.  
 

Ställningstagande 
∗ Beredningsgruppen har tagit emot informationen kring sammanställningen av rapporten. 
∗ Beredningsgruppen sprider rapporten till kommunerna i sina geografiska områden.  
∗ En workshop ska genomföras den 30 oktober där ”nyckelpersoner” från respektive 

kommunalförbundsområde bjuds in för att ta ställning till vilka områden som är mest 
angelägna att fokusera på i just det länsgemensamma projektet.  
 

 
7) Förslag till rutin - Hemsjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd  
Annicka Thorén, Göteborgs stad  
(Bilaga 2) 

http://www.vastkom.se/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b956a46c-5fc6-42e3-8a46-043b1eb2450c/Sammanst%c3%a4llning%20av%20arbete%20kring%20m%c3%a4ns%20v%c3%a5ld%20mot%20kvinnor%20och%20v%c3%a5ld%20i%20n%c3%a4ra%20relationer%20inom%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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VästKom har blivit kontaktade av VGR med anledning av att de vill köpa hemsjukvård av 
kommunerna för personer som är asylsökande eller vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För 
dessa har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar idag. De har nu tagit fram förslag till rutin 
som beskriver hanterande av hemsjukvård för asylsökanden och de som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd inom VGR. Hur vi gör detta känt i våra kommuner?  
Diskussion fördes och synpunkter framfördes att det behövs förtydligande kring kommunens 
ansvar, förtydligande kring begrepp som behöver ses över. 
Annica Johansson lyfter att vi bör ta ett större grepp och inte skapa fler rutiner för varje särskilt 
område. Det omfattar alla med hälso- och sjukvårdsinsatser med kommunala insatser i 
verksamheter där kommunerna inte har hälso- och sjukvårdinsatser.  

 
Ställningstagande 

∗ Annica Thorén och Anneli Bjerde ser över förslag till rutin och återkopplar med 
synpunkter på förtydligande att det inte är kommunernas ansvar samt förtydligande av 
begrepp och värdeord. 

∗ Detta är en rutin kopplad till hälso- och sjukvårdsavtalet och kan användas som stöd vid 
tjänsteköp. Det ska inte tas för beslut till VästKoms styrelse. 

∗ Det finns fler områden där kommunen inte har Hälso- och sjukvårdsanvaret och vi borde 
ta ett större grepp i frågan. Jeanette Andersson tar med frågan till arbetsgruppen för 
uppdraget: hälso- och sjukvårdsinsatser för barn och unga vid korttidsvistelser. 

 
8) Förfrågan om kommunala representanter i regionalt processteam (RPT) stroke  

Lars Rosengren, ordf i RPT stroke har kontaktat VästKom med önskemål om kommunala 
representanter i gruppen. Vi har sedan många år haft kommunala representanter i det tidigare 
strokerådet – dock inte från alla kommunalförbund. Idag finns Carina Stavåsen MAS i Ulricehamn 
med. Kan vi utse dessa nu eller ska vi avvakta kunskapsrådet så att de kommunrepresentanter 
som kommer ingå där för att besluta om detta?  
 
Ställningstagande 

∗ Vi avvaktar, eftersom kunskapsrådet ska skapas inom kort bör ansvaret överlåtas till dem 
att besluta om i vilka strukturer kommunala representanter som bör ingå samt vilken roll 
de ska ha. 
 

9) VFU-avtal tillsammans med Västra Götalandsregionen  
Sedan årsskiftet pågår arbete i en arbetsgrupp med framtagande av länsgemensamt avtal för 
verksamhetsförlagd utbildning. I maj skickades frågan till kommunalförbunden för 
vidarebefordran till kommunerna om intresset av att ingå i ett länsgemensamt avtal där samtliga 
parter ingår – alltså även VGR. I samband ställdes också frågor om IT-stöd för fördelning av VFU-
platser och behov av samordningsfunktioner.  
Fyrbodal ställer sig positiva men påtalade att inkludera även socionomer och socialpedagoger.  
Skaraborg positiva till en arbetsgrupp för fortsatt utredning med en ny uppdragsbeskrivning för 
beslut.  
 
Ställningstagande: 

∗ Beredningsgruppen kan inte ta ställning i dagsläget då vi avvaktar svar från 
Boråsregionen samt GR 

 
10) Förslag till överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa 

http://www.vastkom.se/
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Den 23/9 ska förslag till överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa finnas klart 
för beredning till SRO. Planen är att SRO ställer sig bakom att skicka förslag till överenskommelse 
på remiss den 18 oktober. Den kommer då inte att ha varit på VVG men pga. mötesordningen 
har man valt att hantera det så. Önskemålet är att varje kommunalförbund sammanställer 
remissvaren och skickar en sammanställning till VästKom.  

 
Ställningstagande 

∗ sista dagen för kommunen att svara på remissen är den 14 februari.  
∗ respektive kommunalförbund sammanställer remissvaren och skickar en 

sammanställning till VästKom  
∗ en skype bokas den 24 februari 08.30- 10.30 för att diskutera svaren  

 
11) Styrgrupp Nära vård – aktuella frågor  

Jeanette Andersson  
Just nu pågår flera pilotprojekt inom Nära vård. Jeanette ger en kort översikt och vill stämma av 
med gruppen om en mer omfattande dragning önskas vid nästa möte. 
Pågår ett intensivt arbete med målbilden på koncernledning. Målbilden kommer spegla hela 
omställningen. Officiella målbilden kommer presenteras och fastställas i slutet av augusti. 
Kommunerna behöver involveras och en gemensam strategi behöver tas fram gemensamt. Ett 
pilotprojekt kring Samordningsfunktion pågår - förberedelser pågår med framtagande av 
projektplanen. Piloterna beräknas starta i höst och pågå under ett år, utvärdering pågår 
parallellt.  
Pågående utvecklingsområden samt pilotprojekt: 

• Mobil Närvård  
• Samverkan vid in- och utskrivning 
• Styrgruppen läkemedel hem till patienten  
• Samordningsfunktion - i Skene samt SAMLA. Både privata och Närhälsan är med.  
• Hälsofrämjande - levnadsvanor 
• Ta fram en regional strategi för att forma ett starkare och tydligare regionalt 

primärvårdsuppdrag 
 

Ställningstagande  
∗ Att bjuda in Sofia Hedenluns programledare för Nära vård, till ett kommande 

beredningsmöte för en mer omfattande dragning 
 

12) Information/nuläge i pågående arbete avseende:  
Jeanette Andersson, VästKom  

a) ViSam - ett strukturerat, evidensbaserat stöd för sjuksköterskan inom den kommunala 
hälso- och sjukvården för att öka tryggheten för patienten och säkerställa vård på 
optimal vårdnivå utifrån behov och situation. 
Beredningsarbete pågår med att ta fram ett förslag till UH för ett gemensamt införande 
av beslutsstöd i hela Västra Götaland genom att tillsätta en arbetsgrupp som får i 
uppdrag att: 

• Med utgångspunkt i Örebros regionförbunds beslutsstöd (ViSam) ta fram ett förslag till 
beslutsstöd för Västra Götaland som tar hänsyn till de regionala förhållandena 

• ta fram en gemensam rutin samt utbildningsmaterial  
• föreslå en plan för implementering och utvärdering  

http://www.vastkom.se/
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• arbeta för att beslutstödet införs i IT-tjänsten Millenium alt SAMSA 
 

b) Journalgranskning 
I överenskommelse om patientsäkerhet mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) ska SKL i samverkan med Socialstyrelsen utveckla arbetet med 
markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård. Markörbaserad journalgranskning 
(MJG) är en beprövad metod för att identifiera skador och vårdskador. Sedan 2012 
bedrivs journalgranskning av somatisk slutenvård för vuxna vid samtliga akutsjukhus och 
inom psykiatrisk öppenvård och slutenvård sedan 2017. Nu finns det tillfälle till att 
”utbilda utblidare” under hösten inom kommunal hälso- och sjukvård  
 
Ställningstagande: 
Jeanette Andersson kontaktar ansvarig på SKL och vidaresänder inbjudan till 
beredningsgruppen för vidare ställningstagande inom respsektive kommunalförbund. 
 

c) Liggande transporter  
Väntar på ett förslag till överenskommelse från regionen. Jeanette bevakar frågan. 

d) Hälso- och sjukvård för BoU på korttid 
Arbetet påbörjas nu i oktober.  

e) Palliativa patienter i hemmet 
Arbetsgruppen är uppstartad september 

f) Ledningsrådet för hälsa- vård och omsorg  
Uppstartsmöte den 4 september. En förvaltningsplan ska tas fram och se över 
organisation, finansiering samt roller och funktioner. Planering under helger diskuteras.  

 
Ställningstagande  

∗ A, c, d, e, f, beredningsgruppen noterar informationen. 
 

13) Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 
Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur hälso- och sjukvård 
och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat barn. Riktlinjen riktar sig till 
ledningsfunktioner som verksamhetschef, områdesansvarig eller ansvariga för verksamheter som 
möter målgruppen. Den innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte 
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Denna riktlinje har 
nu varit på VVG som ställt sig bakom att den skickas på tjänstemannaremiss. Av den anledningen 
kommer den inte gå till SRO. Vad är rimlig remisstid? Kan kommunalförbunden omhänderta 
remissvaren?  

 
Ställningstagande 

∗ Svarstiden för remissen behöver vara 13 december 
∗ Kommunalförbunden omhändertar remissvaren för sina respektive kommuner och 

återkopplar till VästKom senast den 20 dec 
∗ Ett skypemöte planeras till den 20 dec och Lotta Wilhelmsson bjuder in till möte  
∗ Kontaktperson i missivet hänvisas till respektive kommunalförbund då processledare 

Elisabeth Beijer avslutat sin tjänst. 
 
14) Analys av kartläggning HVB  

http://www.vastkom.se/
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Under våren genomfördes en uppföljning av följsamheten till överenskommelsen om 
psyk/missbruk. En sammanställning av enkäten pågår och ska presenteras för VVG i november. 
För att tolka/analysera resultatet skulle vi behöva en expert från vardera huvudman. Det handlar 
om ett möte 28/10 kl.13.30-16.30 och kanske lite mailkonversation.  

 
Ställningstagande 

∗ Hanna Linde ställer frågan inom Skaraborg, med önskemål att en representant kan 
medverka i analysarbetet för sammanställning av insamlat material. Förslag till datum: 
28 oktober. Hanna återkopplar till Lotta  

 
15) Säker tillgång till geriatrisk kompetens i hela Västra Götalandsregionen  

Regionen kommer att initiera ett arbete för att säkerställa framtida behov av geriatrisk 
kompetens och ta fram en handlingsplan för detta. För att kunna ta fram  handingsplanen behövs 
dock först en kartläggning av målgruppen, det vill säga vilka invånare 65 år och äldre har behov 
av geriatrisk kompetens. Hur identifierar man målgruppen? Hur är målgruppen fördelade 
geografisk i Västra Götaland? Hur ser deras vårdbehov ut? Tillgodoses deras vårdbehov ut idag? 
Hur ser den kommunala hälso- och sjukvården ut för målgruppen?  För detta arbete efterfrågas 
kommunal medverkan. 

Diskussion: Tydligare underlag efterfrågas kring tidsåtgång och målgrupper. Kommer det in 
under programområde Äldres hälsa? Kommunerna upplever redan nu att det är mycket 
länsgrupper och att det är svårt att rekrytera personer till alla grupper. Bör även denna fråga 
hanteras inom kommande gemensamma kunskapsråd?  

Ställningstagande 
∗ Frågan är angelägen men beredningsgruppen önskar mer underlag för att kunna ta 

ställning kring medverkan.  
 
16) Bemanning och status i pågående länsgemensamma arbeten  

Se den gemensamma mappen  
 
Ställningstagande: 
Att använda dokumentet: Pågående regionl arbete 
Förslag att sekreterare efter möten går in o uppdaterar listan efter Beredningsmöten VGK 

 
Frågor till nästa möte 

- Länsgemensamt inriktningsdokument för familjecentraler 
 

 
 
Anteckningar:  
Jeanette Andersson, Skaraborgs kommunalförbund  

http://www.vastkom.se/

	Minnesanteckningar

