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1. Mötets öppnande  

 
2. Godkännande av dagens agenda 

a) Övriga frågor 
 

3. Föregående anteckningar 
Inga synpunkter.  
 

4. Överenskommelser 2016  
a) Psykiatri/PRIO 2016 

PM hantering om hanteringen av statens överenskommelse med SKL om ”Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016” har nu förankrats i 
samtliga kommuner via kommunalförbunden. Samtliga kommuner är positiva 
till hanteringen och önskar att VästKom bistår i arbetet. Från GR-kommunernas 
sida önskar man dock återkoppling med ett mer konkret förslag. De som 
kommunicerats i vissa kommunalförbund är en halvtids årsarbetare under åtta 
månader. Detta har flera kommuner kommenterat och tycker låter lite. 
Uppdraget kommer innebära ett bredare perspektiv än bara analys och 
handlingsplan. Målgruppen har vidgats sedan tidigare överenskommelser. Ett 
förslag är istället en heltidsresurs under tolv månader med utrymme för 
workshops eller liknande.  

I dagsläget är de inte mycket för varje enskild kommun att göra mer än att 
rekvirera medel och jobba med dem i enlighet med sedan tidigare antagna lokala 
planer. Längre fram kommer de att vara delaktiga i framtagandet av analys och 
handlingsplan.  

En uppdragshandling som även innehåller en ekonomisk fördelning skall tas 
fram om vad som förväntas av länet och varje kommun. Underskrift av alla 
kommuner – gärna senast den 23 mars. Lotta och Yvonne ansvarar för detta.  
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När det gäller hanteringen av medel för utveckling av ungdomsmottagningar 
kommer Malin Camper meddela SKL att vi i länet kommit överens om att 
VästKom rekvirerar pengarna och att en process kommer inledas mellan 
parterna under våren. De har gjorts ett inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna som kommer att gälla från september.  

Vi har även blivit kontaktade av Niklas Eriksson, SKL som fått i uppdrag att göra 
en nationell förstudie om infrastruktur för utvecklingsarbete kring psykisk hälsa. 
Nationellt har man identifierat kännetecken för en samlad infrastruktur. De 
önskar nu träffa representanter för de regionala stödstrukturerna för dialog och 
tagit fram ett särskilt diskussionsunderlag för detta.  

Socialhandläggarna föreslår sina NSK;s socialchefrepresentanter att Niklas 
Eriksson, SKL bjuds in till mötet i Skövde den 23 mars. Lotta samlar ihop 
synpunkter och kommunicerar med Niklas.  

 

b) Evidensbaserad praktik 
Hur hantera medlen 2016? Förslag till Avsiktsförklaring 2016-2018 
diskuterades. På förra mötet diskuterades olika tankar om behov 
delregionalt eller lokalt. Pia och Pär fick i uppdrag att formulera en 
avsiktsförklaring till detta möte. Ett utkast har tagits fram och diskuteras. 
Viktigt att avsiktsförklaringen fokuserar på kunskapsutveckling i ett bredare 
perspektiv. Värdet av att ha en generell fördelningsprincip av stadsbidrag 
diskuteras. Pia Jonsson och Elisabeth Beijer tar över arbetet med att 
färdigställa avsiktsförklaringen och kommunicerar den med gruppen och 
Thomas Ljungbeck för ställningstagande den 23 mars.  
 
Innan beslut om 2016 års medel kan tas krävs ett nytt beslut av SRO med 
föregående förankring hos parterna. 
 
 

5. Missbruksområdet  

Återkoppling kring samverkan kring införande av NR-missbruk och deltagande i 
GAP-analys, webbenkät m.m. 

Ett underlag är kommunicerat via kommunalförbunden om samverkan kring att 
genomföra gemensam GAP-analys och ytterligare länskonferens men för mer 
praktiknära personal. Svar har kommit från kommunerna i Fyrbodal och Skaraborg 
hittills och de är positiva. Socialhandläggarna ser gärna att konferensen ges på flera 
ställen i länet – minst två. När det gäller GAP-analysen är de inte helt utrett 
vem/vilka som ska analysera resultatet och vem som gör vad med detta. GR tar 
bollen om länskonferens och stämmer av med regionens centrum för psykisk hälsa 
om fortsättningen kring GAP-analysen. Oavsett är de ett bra underlag för fortsatt 
planering inom de egna kommunalförbundsområdet.  
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GAP-analysen har gått ut i samtliga kommuner via kommunalförbunden med sista 
svarsdag 9 mars. 
 

6. Hälso- och sjukvårdsansvar i VG  
Arbetsprocessen för nytt avtal - lägesrapport per februari. Operativ ledningsgrupp 
träffas den 25/2 och de kommer då att få ta del av ett första utkast till HSA. Ett 
bildspel med talarmanus har tagits fram. Nästa nyhetsbrev kommer ut måndagen 
den 29/2. Tidplanen håller, tydligt fokus på de gemensamma ansvaret, utvecklad 
tillämpning samt vägledande patientfall som är webbaserat. Arbetet är stort men väl 
omhändertaget.  

 

7. Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2016  
VästKoms styrelse rekommenderade på mötet 160216 nya belopp för 2016.  
Rekommendationen följer Västra sjukvårdsregionens avgift.  
 
När de gäller hemtjänst föreslås samma nivåökning som den SKL identifierat i sin 
kartläggning och landar på 383 kr/timma. Som vanligt är de viktigt att parterna är 
överens i varje fall. Thomas Ljungbeck kommunicerar detta så fort protokoll är 
signerade.  
 

8. SKL:s inbjudan till erfarenhetsutbyte om ”Trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvård” 
Återkoppling och dialog efter SKL:s workshop 26/1., Elisabeth Jonsson, Linda 
Macke, Rosmarie Nyborg och Sverker Andersson deltog för Västra Götalands län - 
kommuns och region. Budskapet är att förslaget kommer att gå igenom med 
införande hösten 2017. Troligtvis kommer den operativa ledningsgruppen, kopplat 
till HSA, föreslå LiSA-gruppen att ge ett uppdrag till en grupp att förbereda 
införande i VG.  

När de gäller effektiv vård är de en längre process - det är stort fokus på 
primärvården som första linje. Viktigt att bevaka detta område framåt!  

 
9. PASCAL 

Lägesrapport kring tillämpning m.m.  
PASCAL – Nationellt ordinationsverktyg för läkemedel. Alla patienter som har DOS 
ska ha sina läkemedel ordinerade i PASCAL enligt VGR:s regionala medicinska 
riktlinje (RMR). Aktuellt utifrån flera olika problemområden.  

 
Skrivelse - VästKom har under 2014 (!) tillställt VGR en skrivelse om hur dålig 
följsamheten till PASCAL är. Detta vill säga att VGR:s läkare inte ordinerar i PASCAL 
trots RMR. VästKom efterlyser ökad styrning av detta bl.a. sett ur ett 
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patientsäkerhetsperspektiv. Svar på skrivelsen väntas ges via Maria Grip på LiSA-
mötet i april. 
 
PASCAL för alla med övertaget läkemedelsansvar - Användning av PASCAL innebär 
att patientsäkerheten ökar i och med att man i PASCAL har ett samlat 
ordinationsunderlag dvs. vet vilka läkemedel som patienten har. Detta är inte alltid 
lätt att veta med flera vårdgivare inblandade och leder ofta till avvikelser. På flera 
ställen i VG (bl.a. SIMBA-området och Mölndal) samverkan kommun och region så 
att alla patienter med övertaget läkemedelsansvar får sina läkemedel ordinerade i 
PASCAL. Det har nyligen upptäckts att detta kan vara olagligt m.a.a. en skrivning i 
Receptregisterlagen. Olyckligt tycker alla i VG och en arbetsgrupp ska titta närmare 
på detta. Anders Carlqvist, Läkemedelschef leder f.n. gruppen och VGK deltar.  
 
Viktigt att tänka på att det INTE är en pascalfråga i första hand utan en fråga om 
säker läkemedelshantering för patienten.  
 
På VITALIS kommer MAS;en i Örebro att redovisa hur man jobbar med 
hemsjukvårdspatienter avseende både DOS och helförpackningar.  
 
Elisabeth Jonsson, håller i frågan från kommunsidan tillsammans med Pia Jonsson.   
 

10. Kommunikation och VästKoms hemsida  
Anna Karlsson, kommunikatör, deltar angående hemsidan och övriga 
kommunikationskanaler utgående från VästKoms uppdrag.  
 
Anna arbetar 50 % för VästKom tom. juni. Har tidigare arbetar i LGS och med SIP-
materialet. Jobbar också 50 % för VGR tom. maj. Huvudfokus är på hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Andra områden är IT-samverkan, samarbetsavtal för 
hjälpmedelsförsörjning, VästKoms hemsida och lite Västbus. För regionen jobbar 
Anna med projektet ”En ingång”, handlingsplanen ”De goda livet för äldre”  
 
För arbetet med HSA har man gjort en intressentanalys och kommunikationsvägar, 
en kommunikationsplan och en grafisk identitet. Information finns på både 
VästKoms hemsida och VGR;s sida för koncernstaben – här kommer 
presentationsmaterial finnas som revideras vid behov (länka istället för att ladda 
ner!!).  
 
Anna efterfrågar synpunkter på hemsidan och hur den används för att kunna 
utveckla den. Tillgängligheten på LiSA-gruppens anteckningar diskuteras. De är 
anteckningar mellan parterna som skall kommuniceras via kommunalförbunden och 
regionens linje.  

  

http://www.vastkom.se/


Minnesanteckningar  

  Socialhandläggare VGK 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

 
11. KLARA SVPL  

a) Nuläge kring införande av nya KLARA SVPL 
Lotta informerar från styrgruppsmötet SVPL. De nya systemet innebär att 
man byter IT-tjänst med behåller den gamla databasen. En pilot kommer att 
genomföras 3 okt- 28 okt. Där efter följer två veckors anpassning och en 
veckas verifiering. Från projektledningen är man är noga med att 
leverantören skall ha en bra testverksamhet. Man är väl medveten om att 
tidplanen för test är tajt.  
 
Utbildning av superanvändare (250 st) sker v.37-38 och utbildning av 
användare under v.43-46. En utmaning är deltagande och utbildning av de 
privata vårdgivarna. Breddinförande sker den 29 november, 2016 i EN etapp.  
 

b) Projekt i Gbg-området kring integrering av ELVIS för betalfunktion. SU och 
LGS har jobbat med ett eget finansierat projekt för att integrera en 
automatisk faktureringsfunktion i KLARA. I och med detta har man frångått 
rutinen med tre betalningskriterier och har bara två. Om funktionen 
integreras påverkar de samtliga områden. Styrgruppen ställde sig inte 
bakom denna integrering. Frågan kommer diskuteras vidare.  
 

12. Hygiensjuksköterskor och Vårdhygien  
Under hösten 2015 kom det till VästKoms kännedom att sjukhus på grund av 
verksamhetsförändringar, avsåg att dra ner på resurser inom den vårdhygieniska 
verksamheten i Göteborgsområdet. Pär och Idalena fick i uppdrag att ta fram en 
skrivelse med konsekvenser för patientsäkerheten. Socialhandläggarna har inget att 
anmärka på. Pär ser till att Thomas undertecknar och översänder skrivelsen till 
koncernstab Hälso- och sjukvård.  
 

13. Ny Utvecklingsstrateg – omhändertagande av frågor m.m.  
Pär har tagit fram ett underlag för överlämning till Anneli som efterträder Pär den 1 
april. Pär har också meddelat SKL om att han slutar och vilka som kommer att delta i 
nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer från Västra Götaland. Maria 
Grip kommer delta från VGR.  
 

14. Agendapunkter till kommande möte (Thomas ansvarar) 

 NSK-S (stående punkt) 

 HoS-avtalsprocessen 

 Projekt ”En ingång” (Sofie Grinnebacke & Anna Karlsson) 

 ÖK 2016 + EBP 2016 (Malin Camper, VGR) 

 108K (Karl Fors & Ann-Charlotte Klarén) 
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 12:00-15:00 Dialog om kunskapsutveckling (Socialchefsrepresentanterna VG 
i NSK-S) Varje kommunalförbund bjuder in sin representant. Thomas är 
ansvarig.  
Ellinor är förhindrad att delta 
 
 

15. Övriga frågor 
Vi tackar Pär för gott samarbete och lycka till med nya jobbet med tårta och tulpaner. 

 

Mötestider 2016 

23/3  Skaraborgs kommunalförbund 

20/4  VästKom 

26/5  Göteborgsregionens kommunalförbund 

22/6  Sjuhärad/Boråsregionens kommunalförbund 

1/9  Fyrbodals kommunalförbund 

6/10  Skaraborgs kommunalförbund 

10/11  VästKom 

15/12  Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
 

 

 

 

För anteckningarna  

 

Charlotta Wilhelmsson 
Fyrbodals kommunalförbund  
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