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Riktlinjer för personliga hjälpmedel i V:a Götaland 
 

Riktlinjerna har tagits fram i gemensamma arbetsgrupper mellan VG-
regionen och kommunerna. Avsikten har varit att skapa ett gemensamt för-
hållningssätt när det gäller hjälpmedelsförskrivningen eftersom patienterna 
”vandrar” mellan huvudmännen och att det därför finns ett behov av gemen-
samma riktlinjer. Förslaget har i sina huvuddelar redan varit ute på tjänste-
mannaremiss. En del kommuner valde att redan då behandla det i politisk 
nämnd. När kommunerna nu åter fick möjlighet att yttra sig över förslaget 
önskades endast ett besked om kommunen accepterar förslaget eller ej. Or-
saken var att de nu föreslagna riktlinjerna har tagits fram i en flerårig process. 
Det arbetet är avslutat. Remissen skulle alltså inte ses som att VästKom öns-
kade åsikter om vilka förändringar som behövde göras i förslaget. Remissva-
ren skall snarare ge vägledning huruvida VästKom kan träffa en uppgörelse 
med VG-regionen om att riktlinjerna bör ses som gemensamma för både re-
gionen och kommunerna i V:a Götaland. 
 
42 kommuner har svarat på remissen. Samtliga har accepterat de gemen-
samma riktlinjerna som tagits fram tillsammans med VG-regionen 
 

 
 

§ 14  

Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna förslaget till nya riktlin-
jer för personliga hjälpmedel i V:a Götaland samt att styrelsen rekommende-
rar de fyra kommunförbunden i länet att de i sin tur rekommenderar kommu-
nerna att anta riktlinjerna för egen del i egenskap av sjukvårdshuvudman. 

 
 
 

  § 15 

  Styrelsens beslut 
 
  Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Justerandes sign.    Utdragsbestyrkande 
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Statliga länsmedel inom psykiatrin 2005/2006 
 

Den 18 juli beslutade Socialstyrelsen att godkänna de förslag till utvecklings-
projekt som Västra Götaland ansökt om medel för att kunna genomföra. To-
talt rör det sig om 80 miljoner kronor för 2005. Hälften betalades ut i sam-
band med beslutet. Resterande del utbetalas i november efter det att Social-
styrelsen gjort en första uppföljning. 
 
Pengarna utbetalas till ett centralt konto för länet. VästKom ansvarar för ad-
ministrationen av dessa medel. Av bilagan framgår vilka avropsrutiner som 
tagits fram och den sammanställning av projekt, och kostnaderna för de 
samma, som vårt län ansökt om. 
 

 

§ 15 

Arbetsutskottets beslut 
 
  Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna och att sty-

relsen skall få samma information. 
 
 
 

  § 16 

  Styrelsens beslut 
 
  Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign.    Utdragsbestyrkande 
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Kommunernas remissvar på utredningen om ungdomsmottagningarna 
 

Samverkansorganet för Västra Götalandsregionen och VästKom beslutade i 
april 2004 om en översyn av ungdomsmottagningarna i regionen. En arbets-
grupp presenterade i februari 2005 ett underlag för övergripande styrning av 
verksamheten. Samverkansorganet har därefter föreslagit en remissomgång 
av handlingen hos respektive huvudman. Målet är att dokumentet ska bli ett 
styrdokument som fastställs i samtliga 49 kommuner och i Västra Götalands-
regionen. 
 
VästKoms styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 17 mars 2005 att re-
mittera handlingen ”Ungdomsmottagningar i Västra Götaland” till de 49 kom-
munerna i Västra Götaland för synpunkter. Särskild vikt skulle läggas vid frå-
gorna om åldersgränser och förutsättningar för lokal samverkan. 
 
42 kommuner har svarat på remissen medan 8 kommuner inte inkommit med 
något svar.  
 
I bilagan följer en sammanställning av de synpunkter som kommunerna läm-
nat och som berör, för kommunerna, väsentliga aspekter vid ett eventuellt 
gemensamt styrdokument för ungdomsmottagningarna. 
 
Majoriteten av kommunerna ställer sig bakom dokumentet. Man kan urskilja 
några synpunkter som är genomgående i remissvaren, där kommunerna 
önskar förtydliganden och mer stringenta skrivningar, nämligen; 
 

 Inga avgifter vid besök på ungdomsmottagningen 

 Huvudmannaskapet skall ligga på VG-regionen eftersom det i huvud-
sak är insatser utifrån ett sjukvårdsansvar som ges på mottagningen. 

 Lokala avtal om samverkan utifrån de behov och resurser som parter-
na lokalt kommer överens om. 

 

§ 16 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar att kommunernas ställningstagande om huvudman-
naskapet skall ligga till grund för de överläggningar som senare sker med 
VG-regionen. Efter dessa överläggningar förs ärendet till styrelsen för beslut. 

 

§ 17 

Styrelsens beslut 

 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och åter ta upp 
ärendet när kansliet avslutat överläggningarna med VG-regionen om innehål-
let i styrdokumentet. 

 
                                                                                                                                        Juste-
randes sign    Utdragsbestyrkande
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Svar till patientnämnden i Borås 
 

Kommunförbundet Sjuhärad översände till VästKom en skrivelse från Pati-
entnämnden i Borås, där nämnden undrar om det finns möjligheter att utöka 
valfriheten inom den kommunala hälso- och sjukvården i likhet med den som 
finns inom landstingens ansvarsområde. Skrivelsen är föranledd av ett pati-
entfall där en sjuhäradskommun och Göteborg varit inblandade. 

 
Kommunförbundet Sjuhärad har via sitt kansli tagit fram ett svar på patient-
nämndens brev. Kansliet svar är en bra beskrivning av de förutsättningar och 
lagar som kommunerna har att rätta sig efter när det gäller service och vård 
till enskilda. Kommunförbundet Sjuhärads styrelse behandlade ärendet den 
27 maj 2003 och beslöt då att överlämna ärendet till VästKom för kännedom 
och ev. handläggning eftersom ärendet är av generell natur och inte knuten 
till Sjuhärad specifikt. 
 
VästKoms styrelse beslutade den 25 september 2003 att rekommendera 
kommunförbunden i länet att de i sina kontakter med medlemskommunerna 
informerar om rättsläget när det gäller hälso- och sjukvård till kommuninvå-
narna och de möjligheter till samverkan som föreligger. VästKoms kansli fick 
dessutom i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns till valfrihet för den 
enskilde och de konsekvenser detta innebär för kommunerna i länet. 
 
Kansliet har därefter haft ett flertal överläggningar med dåvarande Svenska 
kommunförbundet och utifrån dessa överläggningar författat ett svar som till-
ställts patientnämnden i Borås enligt bilaga. 

 

§ 17 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar att vissa förtydliganden skall göras i svarsbrevet. Ar-
betsutskottet beslutar dessutom att ge kansliet i uppdrag att till styrelsens 
möte den 22 september beskriva problematiken med enskilds hemsjukvård i 
annan kommun än folkbokföringskommunen samt flyktingars och asylsökan-
dens behov av hemsjukvård. Avsikten är att styrelsen med den framtagna re-
dogörelsen som underlag skall tydliggöra problematiken för Sveriges Kom-
muner och Landsting med avsikt att skapa en nationell samsyn i hanteringen 
av dessa ärenden. 

 

§ 18 

Styrelsens beslut 

 
Styrelsen beslutar att meddela Patientnämnden i Borås att man har för avsikt 
att tillskriva Sveriges Kommuner och Landsting med avsikt att tillskapa en na-
tionell rekommendation om den enskildes rätt till fritt vårdval vid vård i livets 
slutskede. 

 

 
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande
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Styrgrupp för ”Finansiell samordning” 

 
Hösten 2003 beslutade riksdagen om möjligheter till samverkan inom rehabi-
literingsområdet, genom bildande av samordningsförbund, mellan Försäk-
ringskassan, Länsarbetsnämnden, landstinget och kommun(er). Kortfattat 
kan man säga att avsikten är att underlätta återgången till arbetslivet för de 
personer som står utanför arbetsmarknaden och där flera myndigheter är in-
blandad i de pågående insatserna till den enskilde. 
 
I Västra Götaland har sedan årsskiftet en politisk styrgrupp med representan-
ter från de fyra huvudmännen haft till uppgift att ta fram en ”lathund” inför det 
lokala arbetet med att bilda de samordningsförbund som lagstiftningen möj-
liggör. För kommunernas del har de fyra kommunförbunden inom sig utsett 
politisk representation. Förteckning över ledamöterna i den politiska styrgrup-
pen framgår av bilaga. Avsikten med styrgruppens ”rekommendationer och 
stöd” är att underlätta det lokala arbetet men även att få en någorlunda en-
hetlig struktur i länet för att bl.a. kunna göra jämförelser mellan samordnings-
förbunden och effekterna av deras insatser.  
 
Styrgruppens mandat har förlängts till att gälla hela 2005 och vid senaste 
styrgruppsmötet redovisade övriga tre huvudmän att man gärna såg en för-
längning av mandattiden till att gälla hela 2006, dock med den markeringen 
att det endast skulle röra sig om ett par sammanträden under 2006 för att föl-
ja upp arbetet i länen. 
 
VästKom äger, tillsammans med de fyra kommunförbunden, beslutet om för-
längning av mandat för de kommunala representanterna. 

 
 
 

§ 18 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att styrgruppens mandat för-
längs till och med 2006. 
 
 

§ 19 

Styrelsens beslut 
 
Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och att återkoppling av 

uppdraget bör ske vid VästKoms sista styrelsemöte år 2006. 
 
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande
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IT-samverkan med VG-regionen, projektanställning 

 
VG-regionen initierade under 2004 ett projekt om IT-stöd i vårdplanerings-
processen för att effektivisera och harmonisera de nuvarande systemen i 
processen. 
 
Projektet är högt prioriterat eftersom dagens faxrutiner tar allt för mycket tid för 
huvudmännen och det finns ett antal risker med den befintliga hanteringen. 
 
 Det gäller speciella förutsättningar för projektet eftersom det är ett interorgani-
satoriskt arbete då flera olika huvudmän är delaktiga i vårdprocessen. Den sam-
ordnade vårdprocessen är gränsöverskridande i många avseenden. Det är sjuk-
hus och primärvård, kommunal vård och omsorg samt privata vårdgivare som är 
involverade i vård och omsorg om den enskilde vårdtagaren och inom organisa-
tionerna är det många olika kategorier av personal. 
 
Syfte och mål med det startade projektet är att arbeta för att möjliggöra kommu-
nikation mellan olika huvudmän och de som är involverade i vårdprocessen 
inom dessa organisationer, utifrån de förutsättningar som finns hos respektive 
part.  
Grunden för arbetet är att inblandade parter blir överens om det informationsin-
nehåll som ska kommuniceras mellan olika huvudmän och dess IT-stöd.  
 
VästKoms styrelse beslutade vid sitt junisammanträde att kansliet skulle få i 
uppdrag att anställa en projektledare under resterande 2005 och 2006 för att 
stötta kommunerna och de fyra kommunförbunden i denna process. 
 
Kansliet föreslår att uppdraget ges till Idalena Svensson, som nu är anställd på 
stadskansliet i Göteborg och där ansvarar för bl a frågor om samverkan med 
VG-regionen avseende hälso- och sjukvårdsansvar.  
 

 

§ 19 

Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ge uppdraget till Idalena Svensson och att ordfö-
randen tillsammans med chefen för kansliet får i uppdrag att överenskomma 
om ersättningsnivå och övriga villkor för uppdragets utförande. 
 
 

§ 20 

Styrelsens beslut 

 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 

 
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande
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Översyn av primärvårdsavtalet 

 
Primärvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna 
trädde ikraft 1999 i samband med regionbildningen. Trots sitt namn är avtalet 
inte endast en reglering av ansvaret mellan primärvården som organisation 
och de 49 kommunerna, utan är till sin innebörd det dokument som reglerar 
hela ansvarsfördelningen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna 
när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser till befolkningen. 
 
Avtalet har kompletterats med förtydliganden och andra dokument som gjort 
att det knappast är överblickbart för närvarande och näst intill omöjligt att sät-
ta sig in i för en nyanställd. Dessutom har KFi, Kommunforskning i Västsveri-
ge, utvärderat avtalet och lämnat en hel del synpunkter. 
 
Avtalet bör alltså ses över och skrivas om. Utgångspunkten bör vara att man 
beaktar medicinsk utveckling de senaste åren och lämnar förslag på an-
svarsgränser som är ändamålsenliga utifrån båda huvudmännens ansvar för 
insatser till den enskilde. Utredningen bör även beakta ekonomiska effekter 
av de förslag man presenterar. 
 
Ansvaret för nytt avtalsförslag bör läggas på VästKom och VG-regionen 
gemensamt och att parterna utser den projektorganisation som krävs för 
uppdraget. Hösten 2006 bör förslaget till nytt avtal presenteras för att börja 
gälla 2007. 

 
 

§ 20 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet vid överläggningar med V:a Göta-
landsregionens politiska ledning 
 

 
Vid överläggningar med VG-regionen 2005-09-15 uppdras åt kanslierna att 
fram ett gemensamt förslag till nytt avtal. Målet är att detta arbete skall påbör-
jas under 2005 för att kunna vara gällande från 2007 
 
 

§ 21 

Styrelsens beslut 
 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
 
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande
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Hemsjukvård till enskild i annan kommun än folkbokföringskommunen 

samt hemsjukvård till flyktingar och asylsökanden 

 
Arbetsutskottet beslutade den 15 september att ge kansliet i uppdrag att till 
styrelsens möte den 22 september beskriva problematiken med enskilds 
hemsjukvård i annan kommun än folkbokföringskommunen samt flyktingars 
och asylsökandens behov av hemsjukvård. Avsikten är att styrelsen med den 
framtagna redogörelsen som underlag skall tydliggöra problematiken för Sve-
riges Kommuner och Landsting med avsikt att skapa en nationell samsyn i 
hanteringen av dessa ärenden. 
 
Kommunerna i Västra Götaland har, via ett tidigare VästKom beslut, sig 
emellan ett ersättningssystem för hemsjukvård till enskild som är baserat på 
samma ersättningssystem som landstingen har sig emellan. Detta fungerar 
bra men är begränsat till vårt eget län (se bilaga). För många av kustkommu-
nerna kvarstår dock problematiken när enskild från annat län erhåller hem-
sjukvård under semestervistelsen. 
 
När det gäller hemsjukvård till flyktingar och asylsökanden kan man konstate-
ra att staten och landstingen har ett avtal som reglerar detta innehållande 
ekonomisk ersättning från stat till landsting. För primärkommunerna finns inte 
motsvarande avtal. I vårt län, där hemsjukvården är kommunaliserad, har 
denna fråga aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Kansliet kan bara konstatera 
att frågan om ersättning till kommunerna är oreglerad. 

 

 

§ 22 

Styrelsens beslut 
 

Styrelsen beslutar att tillskriva Sveriges Kommuner och Landsting om pro-
blematiken och med det avse att frågan får nationell uppmärksamhet och en 
lösning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande
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Meddelanden 
 

 Anteckningar från samrådsorganets möte den 15 september 
 

 

 

 

§ 23 

Styrelsens beslut 
 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande

 


