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SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 

Tid: 21 nov kl 9.30-15.00 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8 , Göteborg 
Sekreterare: Fyrbodals kommunalförbund  

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 
Anneli Assmundson Bjerde Västkom, ordf 
 
Förhindrade:  
Kristina Nyckelgård  Göteborgs Stad 
Linda Macke   Göteborgsregionens kommunalförbund 
 

1. Föregående mötesanteckningar 
  

2. Övriga frågor?/Godkännande av dagordningen 

  
3. Rapport länsgemensam webbplattform  

Gunilla Fasth 
Önskemål om länsgemensam webbplats kom från delregional vårdsamverkan och 
Behandlades av Ledning i samverkan redan 2014. I uppdragsbeskrivningen till VVG 
stod att en översyn av kommunikationsinsatser skulle göras.  

 En kommunikationsplan togs fram där detta uppdrag inkluderades och som nu VVG 
jobbar vidare med. Gunilla fick uppdraget att ta fram en länsgemensam webbplats i 
september 2017.Arbete med att samla in behov och formulering av syfte och mål 
pågår. Arbetet behöver vara klart i april 2018 då nuvarande webbhotell på VGR-IT 
stänger ner i maj 2018. Gunilla kommer att göra en enkät och vi får gärna komma 
med inspel på vilka som kan vara målgrupp för enkäten. Behöver inte vara de som är 
målgrupp/användare idag. En projektbeskrivning som ska behandlas av VVG den 
27/11 är framtagen.  
 

Microsoft 

PowerPoint-presentation
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4. Barnkonventionen och samarbetet med VGR  
Elisabeth Beijer 
GR bjöd in Barnombudsmannen till dialog för några månader sedan. Ett väldigt 
positivt möte som gav tankar om behov av fortsatt arbete. Kan vi jobba tillsammans 
med VGR och Länsstyrelsen? VGR har haft en gemensam konferens med SKL och 
där borde kanske kommunkollektivet vara med. Det finns en treårig satsning 
Barnrätt i praktiken som är ett första steget mot att göra barnkonventionen till 
svensk lag 1 januari 2020. Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att 
ansvara för satsningen att förbereda myndigheter, kommuner och landsting inför 
barnrättslagen. Elisabeth Beijer har haft kontakt med Emma Broberg, VGR som 
jobbar med frågan och hon undrade om/hur man jobbar med frågan i övriga 
kommunalförbund. I Skaraborg jobbar man aktivit med den.  

   
5. Ny uppdragsbeskrivning godkänd av Ledningsgruppen VGK 

Anneli Assmundson Bjerde 
Ledningsgrupp VGK har nu ställt sig bakom uppdragsbeskrivning för vår grupp. Från 
och med nu benämns gruppen Beredningsgrupp VGK. Uppdragsbeskrivningen läggs 
på hemsidan.  
 

6. Kommunrepresentant – Implementering av RMR för svårläkta sår 
Anneli Assmundson Bjerde 
Monica Ericsson-Söderstöm, chefsläkare inom VGR har efterfrågat en representant 
från kommunerna för att implementera sin regionala medicinska riktlinje om 
svårtläkta sår. Utbildningar kommer att erbjudas till primärvård och kommun. 
Eventuellt är det en till två MASar som ska utses men mer information behövs om 
syfte och roll. Anneli undersöker och återkommer.   
 

7. Kommunrepresentant till processteamet inom KOL-piloten 
Anneli Assmundson Bjerde 
Mia Isaksson jobbar med hjälpmedel inom VGR jobbar och ett pilotprojekt om 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. De önskar en kommunrepresentant som kan 
ingå i ett sk. processteam. Anders Ullman verksamhetsansvarig på KOL-centrum, 
Sahlgrenska kommer att leda arbetet som staras upp i januari. Uppdraget för 
kommunrepresentanten beräknas omfatta ca 15 %. Representanten behöver vara 
kunnig om hälso- och sjukvårdsansvaret för denna patientgrupp. Anneli tar kontakt 
för att få mer information om typ av funktion och omfattning av uppdraget.  
 

8. Gemensam samverkansyta digitalt? 
Jessica Ek 
Jessica lyfter frågan om att använda SharePoint som gemensam yta för gruppens 
arbete. I en gemensam yta kan man skicka meddelande och dela dokument. 
Gruppen har lite olika erfarenhet av detta men är överens om att vi behöver mer 
kunskap generellt till att börja med. Anneli frågar Karl Fors.  
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9. Regional handlingsplan-suicid 
Charlotta Wilhelmsson  
Inom ramen för handlingsplan psykisk hälsas finns en länsgemensam aktivitet som 
handlar om att ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Lotta 
kommer att träffa Lars Paulsson, folkhälsokommitten och Mia Harty. Lotta har bett 
om inspel till uppdragshandlingen (UH) från kontaktpersonerna på 
kommunalförbunden. UH ska presenteras för länsgemensam styrgrupp för psykisk 
hälsa den 6 december. Det finns erfarenheter inom området som behöver fångas 
upp.  
 

10. Från SRO och Västkoms styrelse  
Anneli Assmundson Bjerde 
Trygg och effektiv har behandlats av VästKoms styrelse och de valde att 
tidsbegränsa överenskommelsen och riktlinjen att gälla tom 2018-09-24. Tanken är 
nu att ök och riktlinjen tas på nytt under våren tillsammans med betalningsrutinen.  
Styrelsen ställde sig bakom överenskommelse om uppsökande och nödvändig 
tandvård och samt länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 
Styrelsen rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera sina kommuner 
att anta handlingsplanen.  
 
I samband med föredragning om handlingsplan för psykisk hälsa lyftes frågan om de 
långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Denna fråga har diskuterats i denna 
grupp tidigare och då konstaterades att köerna är ett problem men att alla parter 
har ett ansvar och att det finns mycket att förbättra hos samtliga huvudmän inkl. 
kommunerna. Frågan fångas inom ramen för arbetet med Västbus riktlinjer. Ett 
förslag är också att styrelsen får en föredragning av t ex Jessica Ek och Malin Camper 
för att ge en kompletterande bild av nuläget. Anneli tar med detta till Thomas 
Jungbeck.  
 
Styrelsen antog även budget för 2018 och där ingår förstärkning av välfärdssidan. 
Tjänsten omfattar 100 % i två år. Rekrytering ska påbörjas snarast.  

11. Gemensam Kompetensutveckling via GR 
Frågan har väckts från Skaraborg till ledningsgruppen VGK. Vi fick frågan till 
socialhandläggargruppen. GR har diskuterat frågan internt och kommit fram till  att 
andra kommunalförbundens kommunernas personal är alltid välkomna i mån av 
plats. GR tar också gärna på sig uppdrag vid länsgemensamma arbeten/aktiviteter. 
Det går bra att lämna förslag och önskemål. Det finns också möjligt att göra avtal 
med enskilda kommunalförbund. Om en sammanhållen organisation för samtliga 49 
kommuner skulle genomföras är det en större fråga som kräver förändringar i 
nuvarande förbundsordningar mm. Skulle ett sådant önskemål finnas behövs en 
noggrann konsekvensanalys. Ej aktuellt i dagsläget som gruppen bedömer det. 
Frågan lyfts tillbaka till ledningsgrupp VGK.  
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12. Nära vård 
Anki Schutz och Kristina Nyckelgård 
Punkten flyttas till nästa möte.  
 

13. Rapport om översyn länsgemensamma grupper 
Ida-Lena Svensson 
Ida-Lena har samtalat med drygt 20 personer från såväl kommun- som regionsidan.  
Upplevelsen är att det är en stor och otydlig samverkansstruktur. Det finns ett antal 
utvecklingsområden men några är också på gång inom ramen för den gemensamma 
webben avseende transparens. Ida-Lena har tagit inspiration av Skåne och Malmö 
stad som nyligen jobbat mycket med sin organisation. En viktig fråga är att det i ett 
tidigt skede i ett gemensamt arbete är viktigt att tydliggöra de ekonomiska 
konsekvenserna. Rapporten ska vara klar 31/12 2017 då är Ida-Lenas uppdrag slut.  
 

Microsoft 

PowerPoint-presentation
 

 
14. Samlat grepp gällande samverkan och överenskommelser kring placerade barn 

Anneli Assmundson Bjerde 
En överenskommelse om Trygg och säker vård för barn som vårdas utanför hemmet 
ska göras mellan VGR och de 49 kommunerna. VGR kommer tillsätta en 
processledare från kunskapsstöd psykisk hälsa på koncernkontoret för uppdraget. 
Initialt var tanken att detta skulle ingå i uppdraget för arbetsgruppen för revidering 
av Västbus riktlinjer men det är så pass stort arbete att det behövdes en särskild 
processledare. Denna skall dock jobba nära Jessica Ek och Malin Camper som är 
processledare för revideringen av Västbus riktlinjer.  
 
Jessica presenterar förslag till hur ärendet med Västbus riktlinjer ska gå i våra 
strukturer och tidplan för det. Förslaget ska till VVG för information och att sedan 
skickas ut det på remiss till huvudmännen. Det behöver gott om tid för detta då flera 
nämnder berörs. Riktlinjerna förväntas vara klara för kommunerna att antas i juni 
2018. 
 

Microsoft 

Word-dokument
 

 
15. Avancerad sjukvård i hemmet - ASIH  

Sara Nordenhielm, FoU i Väst, GR  
ASIH-teamen satartade 2011 och är en samverkan mellan Göteborgs stad och VGR. 
Målgruppen är patienter som har en obotlig sjukdom och som är i behov av 
specialiserad palliativ vård, men också aptienter med komplicerade 
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sjukdomstillstånd. Denna verksamhet har utvärderats av FoU i Väst på uppdrag av 
Götebors stad och SU och var klar i september 2017. Studien består av fem 
delstudier. Totalt har ca 80 personer intervjuats eller på annat sätt varit inkluderade i 
utvärderingen. Slutsatsen är att samverkan i teamen är bra. Det finns hindrande 
faktorer som t ex att man är två olika huvudmän. Patienter och anhöriga är väldigt 
nöjda. Det har varit svårt att titta på kostnaderna men verksamheten förefaller 
väldigt kostnadseffektiv. En av utmaningarna är att teamet måste jobba mot många 
hemtjänstlag samt en brist på handledning. Man uttrycker också att det behövs en 
bättre samverkan kring barn. Det finns briser i tydlighet som t ex avtal och styrande 
dokument. En fråga handlade också om man ska ha uppdraget inom kommunen 
över huvudtaget – primärvårdsnivå eller specialicerad vård? Rapporten kommer 
finnas på GRs hemsida inom kort.  
 

Microsoft 

PowerPoint-presentation
  

 
16. VFU 

Anneli Assmundson Bjerde  
Punkten flyttas till nästa möte.  
 

17. Psykisk hälsa 
a) Nationellt programområde psykisk hälsa, RCPH 
Jessica Ek 
Punkten flyttas till nästa möte.  

 
b) Arbetet med nationella riktlinjer schizofreni 
Anneli Assmundson Bjerde och Charlotta Wilhelmsson 
Huvudmännen kan lämna synpunkter på NR för schzofreni tom 15/1 2018. I VG har vi 
dock fått förlängd remisstid för att hinna genomföra en länsgemensam 
remisskonferens. Konferensen blir den 23 januari. Innan konferensen skall en GAP 
analys göras och för detta har en gemensam enkät för regionen och kommunerna 
tagits fram och kommer att skickas ut till kommunernas officiella brevlådor.  
  

18. Hur går vi vidare med resultatet från vår processkartläggning? 
Anneli Assmundson Bjerde 
Arbetet fortsätter den 20 februari med Ida-Lenas rapport som underlag.  
 

19. Vårt möte i december 
Anneli Assmundson Bjerde 
Mötet den 20 december  blir kl.9-12 med gemensam lunch som avslutning.  
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20. Mötestider 2018 
Beslut om mötestider: 31/1, 20/2 workshop, 28/2, 19/3, 20/4, 21/5, 20/6, 23/8, 24-
25/9, 25/10, 20/11, 19/12 
 

 
 
 
För anteckningarna  
 
Charlotta Wilhelmsson 
Fyrbodals kommunalförbund  
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