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MINNESANTECKNING BEREDNINGSGRUPP 
VGK 
Tid: 20 december kl 9.00-13.00 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8 , Göteborg    

Närvarande:  

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

Inbjuden till mötet: Yvonne Witzöe 

 

1. Föregående mötesanteckningar 

 

2. Övriga frågor?/Godkännande av dagordningen  
a. Representant från kommuner vid arbetet med nationlla riktlinjer för strokevården.  

Anneli Assmundson Bjerde  
Ordförande Strokerådet, Lars Rosengren, har kontaktat Anneli med önskemål om 
representant som kan delta vid möte den  10 januari kl 13- 15 på Sahlgrenska. Han 
efterfrågar representation från kommunerna kring arbetet med de nationella 
riktlinjerna för strokevården. Kristina Nyckelgård  medverkar vid mötet den 10 januari. 
Anneli tar kontakt med Lars Rosengren för mer information om kommunernas 
representationsskap, omfattning, kompetensbehov m.m. och mejlar därefter ut 
informationen till oss.  

 
b. Uppföljning av HVB-placeringar synpunkter  

Elisabeth Beijer 
Den 25 januari ska Gunilla Bothén presentera förslag på kartläggning samt dokumentet 
uppföljning av HVB-placering på VVG.  Det har framkommit synpunkter på utkastet av 
dokumentet kring uppföljning. Bl.a. finns behov av att se över särskilt känsliga uppgifter 
så att identifiering av enskilda inte kan ske. Anneli tar med sig synpunkterna.  
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c. Samverkan vid utskrivning 

Linda Macke 
En förfrågan om nominering kommer under morgondagen gå ut då det finns behov av att 
förstärka den strategiska beredningsgruppen för två heldagar då en riskananalys ska ske 
avseende den ekonomiska modellen samt en slutlig översyn av överenskommelsen. 
Förstärkning ska ske från såväl region som kommunerna med sammanlagt 4- 5 personer från 
vardera part. Det som efterfrågas är chefer för  

• IFO med kunskap om psykiatri, 
• Bistånd (genrell handläggning av biståndsärenden) 
• Ekonomi och  
• hälso- och sjukvård.  

Kort varsel där mötet kommer vara i slutet av januari eller början av februari.  Med anledning av 
detta behöver vi aktivt söka redan nu för att hitta personer att nominera.  

 
d. De tre viktigaste frågorna för RSS- inför nationellt RSS-möte den 24 januari. 

Gemensam diskussion med uppslag kring aktuella frågor:  
 Tillit till att SKL bevakar de viktigaste kommunala frågorna. 
 Utveckling för kommunernas del inom hälso- och sjukvården 
 Personalförsörjningssituationen  
 Socialtjänstens roll i samhällsplaneringen 
 Digitalalisering och välfärdsteknik 
 Nyanlända 
 Kunskapsstyrning och kunskapsutveckling.   

Respektive delregion ansvarar för att själva svara på frågorna.  

3. Nära Vård 

a) Förändringar i Operativa ledninggruppen Nära Vård 
Anneli Assmundson Bjerde 

Operativa ledninggruppen Nära Vård har hittills haft av endast en representant från 
kommunerna, vilket vi från kommunsidan varit kritiska till. Jörgen Thorn som är ordförande för 
OpL Nära Vård har informerat om att ett nytt förslag är under framtagande. OpL ska framöver 
bemannas med tre representanter från respektive part dvs primärvård, kommuner och 
slutenvården.  

 
b) Fler som kan hjälpa till vid konferensen med Anna Nergårdh 11 januari?  
Anneli Assmundson Bjerde 

Elisabeth Beijer, GR, kommer att hjälpa till från Beredningsgrupp VGK. Andra i arbetsgruppen är 
Jeanette Andersson, Skaraborg, Anneli Bjerde, VästKom och Linda Macke GR. Dokumentationen 
sköter kommunikatör Gunilla Fasth. Nästa mötestid för arbetsgruppen är 8 januari.  

4. RSS och Partnerskapet- hur organiserar vi oss i VG? 
Jessica Ek 
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22-23 november var partnerskapet upp för diskussion i RSS. Hur tänker beredningsgrupp VGK 
kring samråd för länet? I de fall vi har behov av samverkan finns VästKom för samordning. Enligt 
samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling framgår att vi är fyra RSS i länet och vid 
behov sker samordning och samverkan i länet genom VästKom.  

Utgångspunkt är ansvarsfrågan vilken ligger i respektive kommunalförbund som representanter 
för medlemskommunerna. VVG ingår i respektive kommunalförbund tillika RSS. 
Beredningsgrupp VGK ser behov av att öka förståelsen i gruppen kring RSS-strukturen i relation 
till länet. Det finns ev. även svårigheter kring förståelse kring Västra Götalands länsstruktur från 
SKL och Socialstyrelsen.  

Jessica Ek mejlar ut tre dokument upprättade av SKL som beskriver inventering psykisk hälsa och 
länens Regionala Samverkans- och Stödstrukturer. För ökad förståelse har vi som uppgift att ta 
del av dokumenten och därefter lyfta frågan på ett kommande möte, den 20 alternativ 28 
februari. I de fall det efter diskussion finns behov av förtydliganden bjuds Cecilia Bokenstrand 
och Liz Palm in till möte  då de varit delaktiga i att arbeta fram strukturen för RSS.   

 

5. Psykisk hälsa 
a) Återrapportering från styrgrupp psykisk hälsa 
Charlotta Wilhelmsson 

Efter avstämning på senaste strygruppsmötet konstaterades att arbete pågår i samtliga 
länsgemensamma delar och delregionalt. En enkät kommer gå ut i februari tilll de 
vårdsamverkansrepresentanter som medverkat i arbetet, för avstämning kring hur arbetet 
fortgår samt vilka mål som prioriteras. Viktigt att medel rekvireras och varje förbund alternativt 
kommuner avgör hur detta bör gå till.   
De delar som är länsgemensamma tar Styrgrupp Handlingsplan Psykisk hälsa ansvar för. Detta 
rör en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Uppdragshandlng är avstämd med 
styrgruppen och ska gå till VVG för kännedom.  
 
Av de medel som finns kvar för 2017 för mellankommunal samverkan kommer en konferens 
genomföras senvåren 2018. Fokus på konferensen kommer vara lagstiftning och att stärka 
samverkan riktad mot kommunala chefer och regionrepresentater.  
 
Charlotte får under 2018 ett minskat uppdrag i arbetetet med handlingsplan Psykisk hälsa.  Ett 
erbjudande kommer gå ut i länet avseende uppdrag att medverka i det länsgemensamma 
arbetet kring Handlingsplan Psykisk hälsa.  
 

 
b) Nationellt programområde psykisk hälsa, RCPH 

- Referensgrupp schizofreni/psykos 
Västra sjukvårdsregionen är ännu den enda regionen som har en kommunal representant vilken 
bekostas genom kommunernas RCPH-medel. I slutet av januari tror man att det finns en 
sammansatt grupp för VIP schizofreni/ psykos. 
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 Västra sjukvårdsregionens representant behöver en regional arbetsgrupp i samverkan för att 
diskutera det arbete som görs. En uppdragshandling bör utformas gemensamt med VGR och 
VästKom för att ta fram struktur för arbetssätt och implementering av Vård- och Insatsprogram 
för kunskapsstyrning och arbetet med programområden.  

Charlotte, Anneli, Liselott och Malin kommer  vara delaktiga i detta arbetet.  

 
- RCPH – kommunikationsplan 
Kommunikatör Lotta Järnelid arbetar med att ta fram ett nationellt informationsmaterial 
gällande Regionala ResursCentra och arbetet med psykisk hälsa. Materialet publiceras vecka 3. 
Kommundirektörerna ska även informeras särskilt.  Avseende kommunicering till 
kommmunerna inväntas detta. 

Utkast annons 
Jessica Ek 

Förslag på annons som finns bifogad till kallelsen granskas och synpunkter skickas till VästKoms 
kommuniktör Gunilla för utformning. Förslaget är att man i alla regionala nomineringer 
använder annonsen för att tydliggöra uppdraget, inte enbart till Vård- och insatsprogram utan 
även till länsgrupper i övrigt, som t.ex. svårläkta sår. 

 
d) Arbetet med nationella riktlinjer schizofreni, nominering 
Anneli Assmundson Bjerde  

Cecilia Axelsson är ett gemensamt förslag från beredningsgrupp VGK.  

6. Vilka ytterligare programområden vill vi vara med i (Nära vården, Barn och ungas hälsa samt 
tandvård) 
Jessica Ek 
 
NSK-S har framfört att man vill bli inbjuden till programområden Barn och ungas hälsa samt Nära 
vård.  

Jessica Ek informerar om att ledningsgruppen för porgramområde Psykisk hälsa också blivit 
tillfrågade om vilka programområden man ser som viktiga att gå in i tillsammans med 
region/landsting. Gruppen valde samma områden som NSK-S, men skickade också med SKL att det 
är svårt att ta ställning till när det inte är fastställt vad de andra programområdena ska ha som 
uppdrag. Klart är att de övriga inte blir lika omfattande som Programområde psykisk hälsa, och de 
kommer inte heller ha samma ”tempo”. Man skickade även med SKL att de valda områdena hamnar 
under SoL och att det är av vikt att någon med mer insyn i HSL får vara med och tycka till. Det är 
viktigt att kommuner samarbetar tidigt med landsting/regioner även i vissa av de andra 
programområdena. 

Övriga frågor 

a) Uppdragshandling trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet 
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Behov finns om processledarskap där regionen ska bistå med 25 % och kommunerna med 25 %.  
Gunilla Bothen har fått frågan och är intresserad.  

En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför  det egna hemmet 
(2017:209), säger att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en 
hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung 
person i åldern 18-20 år inleds. Flera av de barn och unga som är placerade i familjehem eller 
hem för vård och boende (HVB) har inte fått del av den generella hälsovården och har som 
grupp sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn. 

Enligt regeringen är syftet att hälsoundersökningen ska ge underlag för en medicinsk bedömning 
av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och tandvård. Bedömningen kan ge 
upphov till fortsatta kontakter med hälso- och sjukvården eller tandvården. 
Hälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden ska upprätta. 

En sammanfattande journalanteckning är det som ska efterfrågas som underlag för den 
medicinska bedömningen av barnet eller den unges behov  för att kommuanerna inte ska 
behöva betala VGR för bdömningen. Begär kommunerna ett intyg kommer detta att debiteras. 

Berednigsgruppen VGK bedömer att kommunerna bör informeras om ovanstående. Jessica och 
Anneli får i uppdrag att titta på det. 

b) Aktuellt läge av revideringen av Västbus riktlinjer 

Uppdragshandling Västbus riktlinje ska ut för påseende i de delregionala 
Vårdsamverkanssturkturerna för att därefter gå ut på remiss.  Ett ställningstagande och 
förankring behöver dessförinnan ske i VVG. 

c) Kunskapsstyrning- Hur tar vi emot nationella dokument och riktlinjer? 

Elisabeth Beijer och Cecilia Bokenstrand är inbjudna till VVG för att prata om kommunernas 
kunskapsstyrning/RSS som grund för ett fortsatt gemensamt arbete att ta emot nationella 
riktlinjer. En representant för VGR kommer också att prata om landstingens 
kunskapsstyrningmodell.  

 
Sekreterare: 
Hanna Linde, Skaraborgs Kommunalförbund 
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