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MINNESANTECKNING   
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 
Datum: 2019-10-23 
 
 
Deltagare:  
Adam Krantz    Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Maria Ljung     Göteborgsregionen 
Cecilia Axelsson    Göteborgsregionen 
Annika Thorén    Göteborgs Stad 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Helene Nordling    Boråsregionen 
Maria Andersson Willner    Boråsregionen 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Lotta Wilhelmsson    VästKom 
Jeanette Andersson    VästKom 
 
 
Anteckningar: Västkom 
 

1) Föregående mötesanteckningar  
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. Beredningsgruppen vill fortsätta med att 
lägga kommentarer i minnesanteckning i vår gemensamma Sharepointyta. Sekreteraren skickar 
ut MA med ett sista datum för kommentarer till beredningsgruppen samt tar ansvar över att 
sammanställa kommentarerna till en slutgiltig minnesanteckning.  
 

2) Kunskapsstyrning – överenskommelse om interremistiskt kunskapsråd  
Charlotta Wilhelmsson och Anneli Bjerde VästKom 
En avstämning med företrädare från de fyra kommunalförbundsområdena genomfördes den 3 
oktober. Dialog om nuläge i arbetet och VästKom har skickat ut bildspel för information till 
kommunalförbunden. Förfrågan om nomineringar för kunskapsrådet behöver skickas till 
kommunalförbunden så snart som möjligt. VästKom kommer att skicka ut förfrågan om detta 
inom kort. Det har kommit frågor om elevhälsan kommer att ingå i rådet  Som det ser ut just nu 
kommer elevhälsan inte att ingå i rådet vid start, men vi får tala vidare om frågan framöver. 
Nästa styrgruppsmöte är den 31 oktober och ärendet kommer att lyftas på VVG den 28 
november. 
 
Ställningstagande: 

∗ Beredningsgruppen noterar informationen och VästKom kommer efter styrgruppsmötet 
att ta fram ett underlag inför kommande nomineringar. 

 
3) Kunskapsstyrning psykisk hälsa   

Charlotta Wilhelmsson, VästKom 

http://www.vastkom.se/
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Från kommunsidan i VG har vi deltagit i framtagande av vård- och insatsprogram (VIP) 
schizofreni. Ett samtal har inletts med FoU i Väst om att titta på nyttan/värdet för den enskilde 
medarbetaren och hens möte med brukaren. Det finns ett intresse för det även nationellt och 
Ingmarie Wieselgren är intresserad av att delta i dialogen.  
 
Nu har arbetet med att ta fram ett standardiserat vårdförlopp (SVF) för schizofreni påbörjats 
nationellt. Vi kommer att bli ombedda att delta i implementeringsarbetet framöver. Den som ska 
deltar i detta behöver ha tillgång till och förstå strukturen för samverkan och impelmentering 
som vi har i länet  
 
Cecilia har erbjudit sig att besöka nätverken för chefer inom funktionshinder för att prata om VIP, 
hur det kan användas och vad som planeras framöver.  

  
 
Ställningstagande: 

∗ Lotta kontaktar SKL för att ta reda på vad arbetet innebär och vilken omfattning det handlar 
om. Lotta mailar ut återkopplingen.  
 

4) Kunskapsstyrning i socialtjänsten - stående punkt på dagordningen 
Alla 
Idag har alla kommuner utom 33 st tackat ja till SKLs erbjudande om stöd i kunskapsstyrning och 
register. Vilka är det i Västra Götaland? Hur fortlöper arbetet inom NSKs? Hur ser den sk. 
matrisen ut? Vad har vi för frågor inom kunskapsstyrning i socialtjänsten? Yrkesresan – nuläge 
och önskat läge?  
 
Skaraborg: NSK-s matrisen är bara ett embryo i dagsläget, Yrkesresan var uppe i partnerskapet 
nationellt i förra veckan och de har identifierat hinder och möjligheter och är villiga och testa. 
Diskussion kring plattformen som ska användas. SKL diskuterade hur man ska hålla ihop arbetet. 
Svårt att få verksamhetssystem att drifta yrkesresan. Viktigt att vi får ett likvärdigt utbyte i hela 
Sverige. Plattformen i GR kan inte utvecklas till fler målgrupper. En av orskarena till varför man 
kontaktat SKL.  
 

Ställningstagande: 
∗ Beredningsgruppen har fört en diskussion, det är viktigt att prata vidare om behovet av att 

träffa NSK-s representanterna regelbundet under 2020. 
 

 
5) Regional systematisk uppföljning 

Maria Andersson Willner, Boråsregionen 
Efter dialog med Mia Ledwith på SKL ang systematisk uppföljning vill Maria lyfta frågan om 
regionalt systematiskt arbete på regioanl nivå. Vad kan vi göra tillsammans i form av t ex 
gemensamma utbildningar/behovskartläggningar, goda exempel osv? Vad finns det för regionala 
strukturer för systematisk uppföljning. Individbaserad systematisk uppföljning.  
Skaraborg har tagit fram strategiskt systematisk nätverk och de har fått ett uppdrag från Plan 
förankring i övriga nätverk, inspirationsföreläsningar för att dela med sig av goda exempel samt 
att kunna aggregera upp resultaten.  

http://www.vastkom.se/
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I Fyrbodal erbjuds regelbundet 7,5 p utbildningar i Systematisk uppföljning. Flera kommuner har 
använt sig av MISU (Modell för individanpassad systematisk uppföljning) men tyvärr går det inte 
aggregera upp resultaten. Systemet används inom funktionshinderområdet.  
GR: Utbildningar inom systematisk uppföljning inom IFO  där SKL medverkat. Tyvärr få anmälda 
till utbildningen. Oklart varför så få anmält sig.  
Borås: ett tydligare ledarskap behövs och det vore bra om vi gemensamt delar med oss av goda 
exempel samt vikten av att se att denna fråga hör ihop med kunskapsstyrningen. 

 
Förslag till ställningstagande:  

∗ Maria kallar till ett digitalt möte för fortsatt diskussion: Lis Palm, Fyrbodal, Hanna Linde, 
Skaraborg. Maria Ljung och Cornelia Björk, GR 

 
 
6) Hur har det gått med besluten i kommunalförbunden och kommunerna kring förändrad 

beslutsprocess inom medicinteknik?  
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Utifrån att beslutsprocessen på kommunsidan kring förändringar i Handbok för personligt 
förskrivna hjälpmedel varit otydlig och komplicerad tog Västkoms styrelse i juni beslut om en 
förändrad process. Styrelsen rekommenderade kommunalförbunden  att rekommendera sina 
kommuner att ställa sig bakom förslaget. Förändringen är sagd att träda i kraft f o m den 1 okt 
och vi vill därför få veta hur beslutsprocessen i har kommunerna gått. 

 
Förslag till ställningstagande 
∗ Alla kommuner har inte tagit beslut i frågan ännu. 
∗ VästKom tydliggör i framtiden i vilka ärenden där vi behöver ett beslutsunderlag från 

respektive kommun.  
∗ Varje kommunalförbundsrepresentant sammanställer varje kommuns beslutsunderlag och 

meddelar VästKom. Kopior på beslut behöver inte skickas vidare till VästKom 
 
7) ViSam – uppdragshandling  

Jeanette Andersson, VästKom 
Förra året anmälde SIMBA till beredning inför VVG ett önskemål om att ta fram en gemensamt 
arbetssätt/rutin för att använda Beslutstödet ViSam i hela Västra Götaland samt att utveckla en 
gemensam IT-tjänst (SAMSA eller Millennium) tillsammans. Vi har nu genomfört en kartläggning 
och kommit fram till att SIMBA, SAMLA, Skaraborg och Södra Älvsborg  samt några stadsdelar i 
Göteborg har implementerat eller håller på att implementera ViSam/anpassat ViSam utifrån 
delregionala förhållanden. Förslaget är nu att vi  tar fram gemensamt arbetssätt/rutin för att 
använda Beslutstödet ViSam i hela Västra Götaland samt arbetar för att utveckla en gemensam 
IT-tjänst (SAMSA eller Millennium). Beslutstödet kommer att kopplas till processen samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Förslag till 
uppdragshandling har nu tagits fram. Senast den 14 november önskar Jeanette och Carina 
återkoppling med synpunkter på uppdragshandlingen.  

 
Planen är att efter synpunktsrundan anmäla förslaget till VVG som ett beslutsärende, i november 
alternativt första mötet 2020.  

  
 

Ställningstagande 

http://www.vastkom.se/
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∗ Beredningsgruppen har noterat informationen. Det är Fyrbodal och delar av 
Göteborgsområdet som inte tagit beslut att använda ViSam och önskar ni en längre 
beredning av frågorna återkoppla till Jeanette så kan vi vänta med att ta upp frågan till VVG 
till januarimötet.  

 
 
8) Länsgemensamt arbete kring avvikelser 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Arbete kring detta pågår och förslag till rutin är utskickad till delregional vårdsamverkan för 
inhämtande av synpunkter. Arbetsgruppen håller på att ta fram förslag till implementeringsplan 
och organisationsstruktur. Ska stämmas av med ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg 
och delregional vårdsamverkan och behandlas på ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg 
och VVG. Vissa juridiska frågor kring tillhandahållande av MedControl kvarstår fortfarande hos 
VGR som är systemägare. Arbetsgruppen för avvikelsearbetet träffas den 6 november för 
sammanställning av inkomna synpunkter på rutinen. Beredningsgruppen har frågor kring hur 
vårdsamverkan inhämtat synpunkter hos kommunerna, vissa delregioner har skickat ut till 
kommunerna andra har behandlat frågan i styrgruppen för vårdsamverkan. 

 
Ställningstagande 
∗ Beredningsgruppen önskar att får återkoppling efter det att arbetsgruppen sammanställt 

inkomna synpunkter. Eventuellt behövs ytterligare förankring och synpunktsinhämtning från 
kommunerna före det att ärendet lyfts till VVG.  

 
 

9) Styrgrupp Nära vård – aktuella frågor  
Jeanette Andersson VästKom 
Information från senaste styrgruppsmöte Nära vård: Ett nytt Pilotprojekt ska startas inom Nära 
vård – Mobil Samtalsenhet Bräcke diakoni. Projektet innebär att i samverkan med Elevhälsan där 
skolan/skolsköterska/kurator finns, tidigt identifiera de som är i behov av insatser såsom 
stödsamtal. Därefter arbeta på plats med riktade insatser. 
En simuleringsrapport har tagits fram och Arbetsgruppens bedömning är att tre 
insatser/interventioner skulle kunna ha stor effekt på akutsjukhusen (AKM besök och SLV) 

‒ Proaktivt arbetssätt 
‒ Mobil närvård (hemsjukvårdsläkarteam och NSVT) 
‒ Omsorgskoordinatorer (främst för att kunna identifiera "nyckel”-patienter) 

Rekommendationer kring fortsatt arbete inom Nära vård är framtaget i den rapporten. 
En gemensam handlingsplan/strategi/färdplan bör tas fram tillsammans med kommunerna.  
Viktligt för kommunerna är också att framöver gemensamt synliggöra och tydliggöra den 
kommunala hälso- och sjukvården.  
 
Ställningstagande 

• Beredningsgruppen har noterat informationen 
 
10) Ställningstagande kring fortsatt arbete med avtal för VFU  

Charlotta Wilhelmsson, VästKom  
Den 13 juni skickades en fråga till kommunalförbunden om hur man ställde sig till tre frågor 
avseende det fortsatta arbetet med länsgemensamt avtal för VFU. En sammanställning på 

http://www.vastkom.se/
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inkomna svar bifogas samt de brev som gick ut. Förslag till reviderad uppdragshandling har tagits 
fram och är utskickad inför mötet.   
 
Socialcheferna i Fyrbodal önskar dessutom att avtalet i sin helhet även omfattar utbildning till 
socionomer och socialpedagoger. Denna fråga behöver vi diskutera men troligtvis hantera i 
särskild ording. Lotta har tagit upp frågan med GR som har ett pågående arbete med att upprätta 
ett särskilt avtal för denna målgrupp.  
 

Ställningstagande 
∗ Beredningsgrupp VGK ställer sig bakom förslag till reviderad uppdragshandling för VFU  

 
 

11) GRs kommuner lyfter frågan om vårdkostnader för kvotflyktingar 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom och Maria Ljung, Göteborgsregionen 
Representanter från Göteborgsregionens 13 kommuner i nätverket mottagande och integration 
lyfter behovet av ett förändrat system kring vårdkostnader för kvotflyktingar. Med hänvisning till 
rådande lagstiftning tillämpar Västra Götalandsregionen en rutin som medför att kvotflyktingar 
klassas som turister utanför EU och därmed faktureras höga vårdkostnader. För kommunernas 
del innebär detta bland annat att handläggare får frågor kring fakturorna och att personer ibland 
söker ekonomiskt bistånd för att kunna betala fakturan. På andra håll i Sverige har frågan lösts, 
för att undvika att individer hamnar i långvarig skuldsättning. Stockholms läns landsting har 
exempelvis antagit rutin kring detta. Hur ser andra kommunalförbund på frågan? 
 
Ställningstagande 

∗ Övriga kommunalförbund är positiva till att GR skickar skrivelse till VGR om detta. Anneli 
skickar parallellt frågan till Ann-Charlotte J med förslag om att frågan lyfts i 
ledningsgruppen för VästKom. 

 
12) Övriga frågor 

a) Ola Götesson har via mail efterfrågat inspel till gemensamt möte med AU för NSKs, 
socialchefsnätverket samt RSS 
Ola efterfrågar inspel gällande kommunsidans gemensamma arbete med 
kunskapsstyrningsmodellen för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  
 

Ställningstagande 
∗ Lotta samordnar beredsningsgruppens synpunkter och skickar ett gemensamt svar från 

oss i Västra Götaland till Ola.  

b) Förfrågan från Socialstyrelsen om nominering till projektledning för arbetet med nationella 
riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Ställningstagande 
∗ Beredningsgruppen har ytterligare frågor kring uppdraget kring uppdraget. Anneli 

sammanställer och skickar till Anna Mattson på Socialstyrelsen.  
 

c) RSS- Egen tid på nästa RSS möte. 
Vi från Västra Götland ska hålla i punkten och förbereda. 

 

http://www.vastkom.se/


 

 
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg    
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

6 

Ställningstagande 
∗ Maria Ljung frågar Lena och Yvonne om de kan ta bollen och hålla i planeringen för 

egentiden. Vad önskar vi lyfta? Fråga ut till projektplace kring frågor till agendan. Vore 
bra att få dagordningen i förväg för att kunna förbereda egentiden?  

 
13) Informationspunkter 

 
- Länsgemensamt inriktningsdokument för familjecentraler 

VGR håller på att ta fram ett utkast till uppdragshandling som vi på kommunsidan ska få 
ta del av och lämna synpunkter på.  
 

- Representation i MILK-nätverket  
Maria Andersson Willner ersätter Cathrine Larsson i MILK-nätverket pga. ändrade 
arbetsförhållanden för Cathrine.  
 

- SKl anordnar en eftermiddag med diskussion kring hemsjukvårdsavtal den 2 december 
Anneli Bjerde och Jeanette Andersson åker från VästKom. 
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