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Deltagare:  
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer     Göteborgsregionen  
Maria Ljung     Göteborgsregionen 
Annika Thorén    Göteborgs Stad 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Lotta Wilhelmsson    VästKom 
 

MINNESANTECKNINGAR 
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 
Datum: 2019-05-07 
Tid: 9.30-15.30  
Plats: GR, Anders Personsgatan 8,  9.30-13.30  
Sekreterare: Elisabeth Beijer, Göteborgsregionen 

1) Föregående mötesanteckningar  

Noteras. 
 

2) Övriga frågor 
1. VFU 
2. Byte mötestid 
3. Ny processledare VästKom 
 
3) Godkännande av dagordningen 

OK. 
 

4) Omställningen och kriterier för kommunal hemsjukvård  
Jan Eriksson, VGR 
 
Jan är programchef för omställningen inom VGR. Jan informerar om att VGR kommer att inrätta 
en funktion för samordning för de mest komplexa patienterna, en modell ska testas i två piloter 
(som troligtvis kommer att röra sköra äldre, med vårdcentral som bas respektive med delregional 
samverkan som bas). Sofia Hedenlund från VGR kommer gärna till Beredningsgrupp VGK vid ett 
senare tillfälle och berättar mer.  
 
Den mobila närvården har utvärderats och resultatet tyder på att teamen lett till påtagligt ökad 
nöjdhet och livskvalitet för patienter och anhöriga, goda resultat och bättre arbetsmiljö för 
medarbetare, tydigare och väsentliga förbättringar av resursutnyttjande och ett dokumenterat 
vinna-vinna-förhållande för samtliga inblandade parter. Man kommer att gå vidare och fördjupa 
materialet i SIMBA-området.  
 

http://www.vastkom.se/
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En fråga har varit vilka hinder som kan finnas i omställningsarbetet. Det har framkommit  
synpunkter om att VGR möter olika kriterier för inskriving i kommunal hemsjukvård. I vissa delar 
inkluderas kommunernas HSV när patienter skrivs in i närsjukvårdsteam men så är inte fallet 
överallt. En genomgång inom VGR visar att det är särskilt stora problem med samverkan i de 
större städerna. De olika kriterierna ställer till problem.  
 
Det finns närsjukvårdsteam på de allra flesta håll i VG och det finns kriterier för att bli inskriven i 
teamen, men teamen fungerar olika.  Att de fungerar olika handlar troligtvis om att det finns 
personlig kännedom och färre aktörer på de mindre orterna, säger Jan.  
 
Synpunkter från Beredningsgruppen VGK handlar om ansvarsgränser, exempelvis situationen då 
ett team med specialistvård utgår från sjukhusen under kontorstid samtidigt som den 
kommuinala HSV förväntas ta över på kvällar och helger. Den kommunala HSV ska ligga på 
primärvårdsnivå. Hälso- och sjukvårdsavtalet säger att det ska göras en vårdplanering utifrån den 
enskildes behov, där är SIP verktyget, detta är kanske viktigare än kriterier, det är trots allt få 
personer som blir inskrivna i närsjukvårdsteam. SIP och att se individens behov är grunden. Vi 
behöver också gemensamt arbeta med egenvård. Att ta fram med kriterier för den kommunala 
HSBV kan samtidigt innebära ett lärande. Logiken ser olika ut för kommunerna och 
vårdcentralerna.  
 
Jan frågar om det finns en möjlighet att skapa en arbetsgrupp kring kriterier.  
 
Svaret är att vi utifrån den information som ges kan prata vidare i frågan, men att det också 
handlar om uppföljningen av hälso- och sjukvårdsavtalet samt frågan om ansvarsgränser.  
VästKom tar med informationen.       
 

 
5) ASIH, palliativa team etc   

Thomas Jungbeck, VästKom 
 

Mölndals stad har tillskrivit Västra HSN om att reglera ansvar och kostnader för ASIH.  
Kostnaderna har dragit iväg för kommunens del. Från sommaren planeras ett intagningsstopp 
om inte VGR stöttar upp. En utredning kommer att genomföras som ska ge en gemensam bild av 
vad avtal och överenskommelser säger, en gemensam bild av kostnaderna för kommunerna, en 
gemensam bild av hur verksamheten bäst organiseras samt förslag på modell för finansiering. 
Detta kommer upp på VVG den 29 maj. Det kommer att finnas behov av representanter till 
utredningen, en uppdragshandling kommer att tas fram. Mölndal och Göteborg spelar stor roll 
men detta bbbbbär en angelägenhet för hela VG. Arbetet kommer att behöva ske i två steg, först 
en lösning för Mölndal, därefter en utredning för hela VG. 

 
En synpunkt är att alla invånare i länet inte erbjuds ASHI-team idag, det blir inte jämlik vård.  

  
6) Politisk beredning av regionala frågor  

Thomas Jungbeck, VästKom 
 

Thomas beskriver olika sätt som frågor kan initieras på, och typer av ärenden.  Det finns en 
struktur för hur ärendehanteringen i samverkan sedan ska gå till. En fråga som diskuteras är hur 

http://www.vastkom.se/
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mycket politiken ska involveas i beredningsfasen och hur den politiska kedjan blir effektiv. Vi 
diskuterar hur en effektivisering kan ske samtidigt som att politiken runt välfärdsfrågorna stärks.   
 
Det är lämpligt att den politiska beredningsplanen kommer in i uppdragshandlingarna på 
kommunsidan.  

 
De nya ledamöterna i SRO kommer att bjudas in till en uppstart.  
 
Vi diskuterar också en gemensam konferens för politikerna och cheferna från kommunsidan i 
förhållande till den utveckling som sker, möjligtvis i höst.   

 
7) Agenda 2030  

Hanna Linde, Skaraborgs kommnalförbund 
 
Skaraborgs Kommunalförbund diskuterar för närvarande om inspel till RUS, Agenda 2030. 
Skaraborg vill höra om det pågår något arbete från välfärdsområdet inom de andra 
kommunalförbunden och i så fall på vilket sätt.  

 
Dialog sker i alla kommunalförbund i förhållande till poilitker och strategiska chefer och vi delar 
med oss av underlag till Skaraborg.  

 
8) Förslag till struktur för uppdatering på 1177  

Maria Ljung, Göteborgsregionen, Annicka Thorén, Göteborgs stad och Hanna Linde, Skaraborgs 
kommunalförbund 

 
En arbetsgrupp har arbetat med äldresidan på 1177. Har sedan arbetat vidare med strukturen för 
kommunernas delaktighet i 1177.  
 
Beredningsgrupp VGK kommer fram till att en lämplig arbetsordning vid denna typ av frågor är 
att frågan först går till VästKom, sedan fördelas uppdraget till ett av kommunalförbunden med i 
huvudsak följande ansvar för olika områden.  

 

• Samordnad rehabilitering/habiltiering - Göteborgs Stad  

• Barn och unga - Skaraborg  

• Kommunernas hemsjukvård - GR  

• Äldre - Fyrbodal   
 
9) Förslag till uppdragsbeskrivning för ledningsråd samordnad hälsa,  vård och omsorg - för 

synpunkter  
Anneli Assmundson Bjerde och Jeanette Andersson, VästKom 
 
Ett förslag till uppdragsbeskrivning för ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg är 
utskickat för synpunkter. Det hade blivit lite lite otydligt vem som skulle hantera frågan, avsikten 
var att frågan skulle gå till huvudmännen som parter (via kommunalförbunden respektive VGR) 
och till vårdsamverkanskanslierna för kännedom.    

 
10.)  Kommunal hälso- och sjukvård Socialstyrelsen 
 

http://www.vastkom.se/
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Maria Ljung har deltagit i ett samråd anordnat av Socialstyrelsen med EU om indikatorer på 
uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård.  

 
11) Representanter till regionala arbetsgrupper  

 
a) Representanter till arbete med hjälpmedel vid medicinsk behandling 

Två MAS:ar efterfrågas till att delta i en grupp för risk- och konsekvensanalys av ett nytt 
regiongemensamt arbetssätt vid underhåll (service och reparation) av hjälpmedel vid 
medicinsk behandling.Planen är att gruppen möts vid ett tillfälle i slutet av maj, början på 
juni. Göteborgs Stad har anmält intresse att delta och det anses tillräckligt.     

 
b) Representanter till arbetsgrupp för Överenskommelse om samverkan för barns och ungas 

bästa  
Representanter till arbetsgrupp för Överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
bästa (en sammanslagning av utredningsuppdragen Revidering av Västbus riktlinjer samt 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet) Den arbetsgrupp som arbetat med överenskommelsen arbetar vidare med det nya 
uppdraget. Dock behövs nya representanter utses för Skaraborg och för Boråregionen, och 
representant för Skaraborg är klar. 
 

12) Psykisk hälsa aktuellt läge  
Anneli Bjerde och Charlotta Wilhelmsson,VästKom 
 
a) Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete. Dokumentet är väl genomarbetat och rör 

sådan samverkan som är avtalad och riktar sig till ledningsfunktioner. Kommer upp på VVG 
den 29 maj, sedan på SRO för utskick av remiss.  

 
b) Länsgemensam handlingsplan suicid Västra Götaland. Arbetet pågår och planen behöver 

utvecklas något ytterligare. Ett förslag kommer till hösten.   
 

c) SIP. Jessica Ek, som är SIP-samordnare för VG, har tagit fram en strategisk plan tillsammans 
med en arbetsgrupp med personer från vårdsamverkan och koordinatorerna för utveckling 
av brukarsamverkan och brukarrepresentanter. Huvudfokus är att revidera riktlinjerna om 
SIP, sprida materialet och utbilda i SIP. 
 

d) Kartläggning - utbildningsmaterial om diskrimineringsgrunder. Enligt handlingsplanen skulle 
ett länsgemensamt utbildningsmaterial tas fram. NSPHiG har varit behjälpliga i att undersöka 
vad som finns, och har sammanställt detta i en rapport. Eventuellt kommer ett samarbete att 
ske med någon av de aktörer som redan tagit fram material.    

 
13) Kunskapsstyrning i samverkan 

Anneli Bjerde, Charlotta Wilhelmsson,VästKom och Rose-Marie Nyborg VGR 
 

Förslag om gemensamt kunskapsråd. Charlotta Wilhelmsson har träffat samtliga 
socialchefsnätverk, och förslaget har mött positivt gensvar i stort. De frågor som identifierats rör 
nivåer, nyttan, att använda den struktur som finns inom socialtjänsten, att vi behöver prata mer 
om socialtjänstens kunskapsstyrning, resurser, utbildning och implementering samt uppföljning. 

http://www.vastkom.se/
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VGR vill gärna komma igång men kommunerna behöver ha beslut på plats. Inriktingen är en 
koppling till FVM.  

 
En skriftlig information kommer till VVG inför majmötet.     

 
14) VFU, intresse för länsgemensamt avtal 

Arbetet för ett länsgemensamt avtal för kommunerna och universiteten/högskolorna pågår med 
en arbetsgrupp under ledning av VästKom. En kartläggning har genomförts. Avtalen 
överensstämmer i hög grad men samverkansmodellen behöver stämmas av. Ett förslag på 
länsgemensamt avtal har tagits fram, och VGR har nu ställt en fråga om att få ingå. I 
uppdragshandlingen står det bara kommunerna och högskolorna/universiteten.  
 
En kontakt med praktikplatsen.se på GR har tagits. Lärosätena betalar i så fall för 
praktikplatsen.se men de önskar en samordnande funktion per kommunalförbundsområde.  
 
Medskicket från Beredningsgrupp VGK till VästKom är att inte  bygga upp centrala funktioner 
som kräver resurser, det finns kontaktpersoner hos huvudmännen, men att kommunalförbunden 
har, eller kan ha, ett ansvar för att sammankalla dem. 
  
VästKom kommer att skriva fram frågan om VGR:s medverkan och samordningsfunktionen, för 
att kunna skickas ut till repr i kommunalförbunden. 

 
15) Byte av mötestid 23 augusti 

Beredningsgrupp VGK är istället den 26 augusti. Starttid är kl 10 och sluttid kl 16. 
 
16) Processledare VästKom 

En tidsbegränsad tjänst kommer att utannonseras. Inriktningen kommer att vara hälso- och 
sjukvård. 

            
 

17) Gemensam avstämning med delregional vårdsamverkan och VGR av agenda till VVG den 29/5 
Deltagare, som ovan samt från vårdsamverkan:  
Anne-Charlotte Larsson, Göteborgsområdet 
Carina Vesterelve, SIMBA 
Ann-Katrin Schutz och Charlotte Bliesner, Sjuhärad 
Lena Arvidsson, SAMLA 
Nils-Gunnar Främberg, Skaraborg  
Amira Donlagic, Fyrbodal.  
Från VGR deltar Ros-Marie Nyborg 

 
Ärenden på VVG den 29 maj 
 
1) Prioriterade områden och arbetsformer VVG 

För 2018 har följande områden varit prioriterade: 
Samverkan vid in- och utskrivning 
Avvikelser 
Digitalisering  
Kunskapsutveckling.  

http://www.vastkom.se/
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Förslaget är att dessa frågor blir prioriterade även för 2019. 
- En synpunkt är att omställningen och den nära vården är högst aktuella frågor och att 

kommunerna behöver gå i takt med VGR.  
 
Ett förslag på förtydligade arbetsformer har tagits fram.  
- Ett önskemål är att det behövs en mall. 
 
Tidplanen för VVG matchar inte helt mot SRO pga att tiderna för SRO har ändrats. Ärenden 
anmäls senast en vecka innan beredningen. Beredningsmötet den 23 augusti ändras till den 19 
juni kl 14 30-16 30 på Skype.    
   
- En synpunkt är att ärendehanteringen är komplex och att det är många hänsyn som ska tas 

men att vi får göra så gott vi kan för att få det att funka i förhållande till alla aktörer.    
    

2) Skrivelse om patientsäkerhetsrisker för barn och unga vid korttidsvistelse enligt LSS 
Patientsäkerhetsenheten vid VGR kommer att vara inkopplad. 
 
I skrivelsen beskrivs att det finns allvarliga och dagliga medicinska risker. VGR vill veta vilka 
riskerna är och om det finns dokumentation. Uppdragshandlingen kommer upp som ett 
anmälningsärende på VVG. Det går fortfarande att lämna synpunkter på uppdragshandlingen. 
 
- Synpunkter: 
- Riskerna eller bristerna inte finns dokumenterade och att det ligger i själva problemets natur. 

Medarbetarna har sällan hälso- och sjukvårdskompetens. 
- En annan synpunkt är att en sådan kartläggning som framgår av uppdragshandlingen skulle 

bli alltför omfattande.   
- Arbetet med uppdragshandlingar, vem som gör vad i processen behöver klargöras.  
- Fråga om varför man inte lyfter andra typer av boenden och institutioner där problemet kan 

vara lika stort. Även skolan är ett stort område.   
 

3) Uppdragsbeskrivning psykisk hälsa 
Har koppling till det pågående arbetet med kunskapssstyrning, ett förslag om tillägg i denna del. 

 
4) Länsgemensam rutin medföljare 

Det finns olika rutiner delregionalt men de är ganska lika sinsemellan. VVG tar ställning för att ett 
arbete ska göras. Kan vårdsamverkan ta fram en uppdragshandling och ett förslag på gemensam 
rutin? Barnperspektivet behöver lyftas in.   

 
- Synpunkter: 
- Ja, Göteborgsområdet kan delta tillsammans med SAMLA.  
- Vi behöver fundera på hur vi jobbar tillsammans.  
- Ska det vara olika processer för olika frågor för att tillsätta de regionala grupperna? 
- Benämningen på olika typer av dokument behöver ses över. 
- Utvecklingen går alltmer mot VG-gemensamma lösningar, vi behöver fundera på vad det 

inneär.  
- Det finns en kraft i att använda de delregionala vårdsamverkansarenorna. Det kanske 

inte alltid är fråga om partsfrågor. Vårdsamverkansarenorna kan ta olika uppdrag. 
 

http://www.vastkom.se/
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5) Uppdrag gemensam utredning om ASIH 
Mölndal har lyft frågan till VGR om ekonomisk förstärkning för att klara uppdraget med ASIH. Ett 
förslag på avtal kommer att tas fram inom kort. En uppdragsbeskrivning för ett förslag på fortsatt 
kartläggning och utredning kommer att göras.  

 
Synpunkter: 

- Frågan har gått förbi vårdsamverkan samtidigt som den varit aktuell i politiken där. Frågan 
har också bärighet på arbetet med palliativa team.  

- Delregionala frågor bör lyftas i de delregionala sammanhangen först.  
 
6) Uppdragsbeskrivning ledningsråd samverkan 

Frågor om själva processen. VästKom ser att det varit otydligt vid utskicket. Avsikten var att nå 
kommunerna som parter genom kommunalförbunden, till vårdsamverkan för kännedom.  

 
Synpunkter: 

- Önskar att frågan skjuts på till augusti eftersom det finns synpunkter på 
uppdragsbeskrivningen. Tiden har varit kort för att ge synpunkter på uppdragshandlingen.  

- Kanslierna har inte mandat att tycka till för egen del.  
- Vi behöver prata om strukturen, bli bättre på att klargöra gången. Det finns otydligheter. 

Föreslås en heldag då strukturen diskuteras.  
- Legitimiteten för vårdsamverkan behöver diskuteras. 
- Viktigt att alla har möjlighet att svara. Hur rigga för själva arbetet på hemmaplan. 
- Det kommer att krävas förståelse och dialog för att hitta rätt i frågorna.  
- Det räcker inte med styrgruppen för vårdsamverkan, frågorna måste in i ledningsgrupperna 

på hemmaplan i kommunerna. En god samverkan krävs. Kommunikationen måste vara god 
med grund i en kommunikationsplan.  

- Politikerna säger att det är värdefullt med erfarenhetsutbytet, det är vinsten med 
vårdsamverkan.  
 

Följande är antecknat av Annica Johansson: 
 

7) Samverkan vid in- och utskrivning 
Statliga stimulansmedel. Vi har fått 600 000 kr i Västra Götaland gemensamt för  kommun och 
VGR, fokus ska ligga på psykiatri. Ett uppdrag ska tas fram och förslaget är att anställa en 
processledare på 25 % för VGR och en på 25% för VästKom, så länge pengarna räcker.  
 
Gruppen samtycker till förslaget. 

 
8) ÖK/samverkansrutin vid oro för väntat barn.  

Arbetet pågår  och  avstämning ska ske med jurister för att se om det ska vara en 
överenskommelse eller en rutin. Det finns idag igen slutlig version av dokumentet och det kan bli 
så att ärendet lyfts till VVG först i augusti.  

 
9) Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete.  

Kommer gå ut på remiss. Styrgrupp psykisk hälsa ställde sig bakom dokumentet 3 maj. 
Dokumentet kan appliceras på allt arbete som är organiserat integrerat. 

 

http://www.vastkom.se/
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Lägesrapporter 

 
1) Regional utvecklingsplan – hälso- och sjukvård för barn och unga  

Rapporten har inte kommit än. 
 
2) Gemensam avvikelsehantering  

Lägesrapport kommer nästa vecka från Amira Donlagic och Ulla Arvidsson som är ansvariga 
processledare.  

 
3) Kunskapsstyrning i samverkan  

Lägesrapport. Skriftlig rapport kommer ges till VVG. Bygger på en idéskiss om ett 
samverkanforum mellan huvudmännen. Mer information i kommande rapport. Avstämning ska 
ske med Ann och Thomas.  

 
4) Lägesrapport FVM  

Inget underlag finns ännu. Nyfikenhet om optioner och om vad de kommer innebära. 
 

Anmälningsärenden 

 
1) Uppdragshandling Samverkan för barn och ungas bästa.  
 
2) Uppdragshandling – Tillämpning/praktiska anvisningar om hälso- och sjukvårdsinsatser till 

barn och unga vid korttidsvistelse enligt LSS  
Eventuella ytterligare synpunkter skickas till Anneli, Jeannette och Ros-Marie 

 
3) Rapport – Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018, socialstyrelsen  

För kännedom. 
 

Övriga nominerade frågor till VVG 

1) Uppföljning HoS-avtalet 
Inga frågor utskickade ännu. 
 

2) Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre 
Det pågår en uppföljning av 2018 års data. Nina Brandström jobbar med det. Framåt ligger nog 
frågan inom nära vård men det är inte beslutat. 

 
3) Uppstart medicintekniska produkter 

Det nya ledningsrådet har startat upp och detta är en information till VVG att det nu finns på 
plats och vilka frågor som ska behandlas där. 

 
4) Beslutsstöd SIMBA  

Väntar på återkoppling SIMBA. VISAM som beslutsstöd. Jeannette Andersson stämmer av med 
delregionala vårdsamverkan om vi kan använda det i Västra Götaland och om vi kan koppla det 
till vårt IT-stöd.  

 
Övrig fråga på mötet 

http://www.vastkom.se/
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Diskussion om NPÖ. Frågan har tidigare varit uppe i VVG. SITIV har en uppdragshandling som Siv 
Torstensson arbetar med. Ska detta fortsätta? Var ligger frågan? En arbetsgrupp ska starta. Vem tar i 
det? Ska kommande ledningsråd hantera frågan? Det finns idag ingen lösning på detta. Vad ska vi 
ersätta faxen med är frågan men NPÖ är inte svaret. Styrgrupp SVPL äger frågan. 
 
 

 
Minnesanteckningar: Elisabeth Beijer, Göteborgsregionen och Annica Johansson, Fyrbodal 

http://www.vastkom.se/

