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MINNESANTECKNINGAR 
BEREDNINGSGRUPP VGK 
 
Datum: 2019-03-27   
 
Deltagare:  
Jeanette Andersson   Skaraborgs kommunalförbund 
Hanna Linde     Skaraborgs kommunalförbund 
Elisabeth Beijer     Göteborgsregionen  
Maria Ljung     Göteborgsregionen 
Annika Thorén    Göteborgs Stad 
Annica Johansson   Fyrbodals Kommunalförbund 
Ann-Katrin Schutz    Boråsregionen 
 
Anneli Assmundson Bjerde  Västkom, ordf 
Lotta Wilhelmsson    VästKom 
 
Inbjudna:  
Lena Holmlund, Göteborgsregionen 
Karl Fors, VästKom 
Ann-Charlotte Klarén, VästKom 
Rosanna Björklund, Göteborgsregionen 
Jan Kallenberg, redaktör 1177 
Monika Bondesson, Primärvårdschef VGR 

1) Föregående mötesanteckningar  
Godkänns och läggs till handlingarna.  
 

2) Övriga frågor 
a) Inför RSS- Socialstyrelsens förslag ”Samverkansstruktur utvecklingsledarna”.  

Reflektioner återkopplas på nationella RSS-nätverkets möte 3 april.  
b) Förändrad mötestid.   

Från och med hösten 2019 kommer Beredningsgruppen VGK sammanträda mellan 
klockan 10:00- 16:00.  

c) Gemensam upphandling FVM,  
Annika Johansson, Fyrbodals kommunalförbund 
Ungefär hälften av kommunerna gick med i option 2 och 3. De som inte gått med börjar 
nu ha önskemål om att ansluta sig. Frågan har då uppkommit om kommunerna kan göra 
en gemensam upphandling. VästKom har fått frågan och vi behöver undersöka vidare 
hur det förhåller sig angående detta. Anneli tar med sig det till Karl Fors. Frågan har lyfts i 
fler delregioner och det finns ett intresse bland kommunerna.  

d) Nominering av FVM- deltagare avseende Hälso- och sjukvårdschef  
Nomineringen avser en person som kan företräda kommunera. Skaraborg har nominerat 
in två personer. Vi nöjer oss med detta i nuläget.    

e) Information via Sociastyrelsen avseende Piloten i Partnerskapet för Kommunal hälso- 
och sjukvård.  

http://www.vastkom.se/
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Regeringen har uppmärksammat förstudien och har nu gått ut med besked om ökade 
satsningar till den kommunala hälso- och sjukvården. Mer information kommer skickas 
ut till Beredninsgrupp VGK via Ann-Katrin Schutz. 
 

f) Lunch- lunchmöte hösten 2019 
Förslag 1. 24-25 september, Förslag 2. 23-24 september. Anneli återkommer med vilket  
datum det blir genom kalenderinbjudan i Outlook.  
 
 

3) Godkännande av dagordningen 
Ja 

 
4) Våld i nära relation/kvinnofrid  

Hanna Linde Skaraborg och Ann-Katrin Schutz, Boråsregionen   
Det nationella nätverket systematisk uppföljning har den 7 februari diskuterat frågan om 
uppföljning av våld i nära relationer med hänsyn till kvinnofridssatsningen. Information om 
Individbaserad Systematisk Uppföljning har gått ut till nationella kvinnofridsnätverket. En 
förfrågan ska gå ut till kommuner och verksamheter om deltagande och stöd. Förslaget är att 
starta i september 2019 med avslut i december 2020. De som verkar regionalt kring frågan om 
kvinnofrid bör gå ut med frågan.  

Från BILAGA 1 2018-04-27 Om SKLs kvinnofridssatsning 2018-2020;  
Mål 2: SKL ska stödja och skapa förutsättningar för stärkt och utvecklad nationell, regional 
och lokal systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat. P. 2 
SKL ska: analysera medlemsbehov och utveckla medlemsstöd för att stärka verksamhetsnära 
utveckling av individbaserad systematisk verksamhetsuppföljning. 
 
Västra Götalands kvinnofridssamordnare verkar för 49 kommuner på halvtid. Nu pågår 
kartläggning kring insatser som pågår inom de 49 kommunerna. Detta uppdraget bedöms i 
nuläget tillräckligt.  Fokus ligger på var vi kan öka vår samverkan utifrån vad som framkommer 
genom den övergripande kartläggningen. 
 
Ställningstagande 

 Vi kommer överens om att meddela Västra Götalands kvinnofridssamordnare, Tove 
Cornelisson, att Beredningsgrupp VGK gemensamt med henne bevakar frågan och tar 
vidare ställning när frågan kring stöd till verksamheter och kommuner kommer från SKL 
avseende Individbaserad Systematisk Uppföljning.  

 
5) Partsgemensam grupp för fördelning av medel till ungdomsmottagningar/inriktningsdokument  

Anneli Bjerde, VästKom 
Nuvarande status, roll och uppdrag för de grupper som tidigare arbetat med fördelning av medel 
samt inriktningsdokumentet UMO. HSS har gått in och avsatt medel för UMO. En statlig 
överenskommelse är under upprättande.  
LISA-gruppen tog beslut 2016 om att det skulle finnas en arbetsgrupp avseende 
inriktningdokument och fördelning av medel. Med utgångspunkt i den nya överenskommelsen 
behöver man se över vilka delar som ska ingå i arbetsgruppens uppdrag. Nuvarande arbetsgrupp 
för UMO önskar en stadigvarande grupp med representanter från samtliga kommunalförbund. 
Ett ställningstagande behöver tas i denna fråga. 
 

http://www.vastkom.se/
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Ställningstagande 

 Ett nytt uppdrag behöver utifrån en ny överenskommelse formuleras.  
 

6) Information om Inera samt kort om nuläget FVM 
Karl Fors och Ann-Charlotte Klarén, VästKom och Rosanna Björklund, GR  
I mars 2017 blev SKL nya huvudägare i Inera AB. Inera ska utöka sitt verksamhetsområde från e-
hälsa till flera sektorer, som exempelvis skola, stöd till nyanlända, bibliotek och kommunalt 
myndighetsutövande. Vad är nuläget och vad kan/bör kommunerna vara med och påverka?  
Samtliga kommuner i länet har aktier i Inera. Avseende organisationen för Inera pågår ett 
utforskande arbete kring hur förhållandet ska te sig mellan Inera och kommunerna.  Nu finns en 
organisaion som bygger formulerade underlag. 
De olika verktyg som finns utvecklade för kommunernas räkning idag är inte inte anpassade efter 
kommunernas behov. Ska man börja använda verktygen krävs samordning mellan Västra 
Götalands 49 kommuner.  
I de fall det uppstår behov som inte täcks inom befintligt tjänsteutbud är beredningsprocessen 
via hemsidan https://www.inera.se/. Där har kommunerna möjlighet att lägga in förslag på 
frågor som som man önskar att Inera hanterar.  För att få kraft i frågor bör kommunerna 
använda denna funktion och skicka in förslag till beredningsgruppen för Inera. Beredningsgången 
är vidare att Inera går ut med en intresseanmälan till kommmunerna för att efterhöra om det 
finns intresse att arbeta med föreslagen fråga. I det fall det finns ett intresse upprättas en 
förstudie. För att kommunerna ska få nyttjanderätt skrivs en avsiktsförklaring.   
 
SKL´s roll i relation till Inera diskuteras.  
 
Information nuläge FVM 
FVMs organisation visas.  
Ann-Charlotte Klarén är projektledare för det kommunala arbetet som sker i samverkan med 
VGR. Åsa Sundin blir representant för elevhälsan Erbjudandet presenteras för kommunerna i maj 
och informationsträffar ska ske under september  och oktober. I slutet till november ska man 
inkomma med svar från kommunerna.  
 
Ställningstagande 

 En grupp, med medverkande från bl.a. beredningsgrupp VGK, har sedan tidigare träffats 
avseende missbruk och beroende. Denna grupp ska nu träffas under ledning av Rosanna 
Björklund, GR, för ett ställningtagande kring metod och kommunernas behov.  

 
7) 1177 och dialog om kommuninformation på sidan   

Jan Kallenberg, redaktör, Monika Bondesson Primärvårdschef, 1177 Vårdguiden på telefon, VGR  
Mycket händer inom utvecklingen av digital information, vård och behandling. Nationellt och 
regionalt utvecklas plattformen 1177 för att vara en resurs för medborgarna. På 1177 finns också 
en hel del kommuninformation med syfte att ge besökaren en så heltäckande och god 
information som möjligt. Vi får information om pågående utvecklingsarbete med 1177 samt för 
en dialog om kvalitetssäkring av kommuninformationen på 1177. Till exempel information om 
hjälp och stöd till äldre i VG. 
Allt material är under överflyttning till ny webbplattform. För vidare information avseende 
utvecklingen av digital information. 
 

http://www.vastkom.se/
https://www.inera.se/
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I de fall det finns länkar på olika webbsidor bör man säkerställa att de fortfarande fungerar i 
samband med att 1177 går över till ny plattform. De direktlänkar som tidigare gått från 1177 till 
kommunala enheters verksamheter kommer upphöra och ersättas med länk till kommunens 
hemsida/ startsida. Ca. en gång per år uppdateras informationen och däremellan uppdateras den 
efter påannonsering/ behov. Jan Kallenberg, 1177, önskar få utsedda kontaktpersoner som 
representerar kommunera. En struktur behöver skapas för att omhänderta kommunal 
information på 1177. I nuläget handlar det om 15 sidor vilket på sikt kan bli fler.  
      
Monika Bondesson Primärvårdschef, 1177 Vårdguiden på telefon:  
VGR har uttrycket ”digitalt i första hand”. Det är viktigt med ett forsatt arbete mellan kommuner 
och VGRs hälso- och sjukvård. Ca 40 % är egenvårdsråd, 40 % primärvårdsnivå, resterande ca 20 
% är till akutvård eller jourcentral. Dock saknas statistik för hänvisning till kommunal hälso- och 
sjukvård men ryms sannolikt inom statistiken för egenvårdsråd. Samtalen styrs via närmsta 
telefonmast så att man hamnar i sitt närområde. Tolk i Väst finns idag vilket kan användas i 
samband med att man tar kontakt med Vårdguiden på telefon.  
 
Ställningstagande 

 En arbetsgrupp bestående av Maria Ljung, Annika Thorén och Hanna Linde tar fram ett 
förslag på struktur för omhändertagande/uppföljning av informationen på 
vårdguiden.se. Vidare ska arbetsgruppen kontakta Jan Kallenberg för att efterhöra på 
vilka sidor kommunal information finns. Återkoppling ska ske på Beredningsgruppen 
VGKs möte den 7 maj.  Arbetsgruppen behöver omgående bearbeta textinnehållet 
avseende äldre.  

 
8) Kunskapsstyrning i samverkan 

Charlotta Wilhemsson och Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Den partsgemensamma arbetsgruppen har tagit fram förslag till struktur för kunskapsstyrning i 
samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Förslaget kommer att 
presenteras för VVG i maj. Planen är att i nästa steg ta fram en överenskommelse som kan gå på 
remiss till huvudmännen efter sommaren. Förslaget är att upprätta ett kunskapsledningsråd.  
 
Ställningstagande 

 Beredningsgruppen diskuterade frågan och noterar informationen. 
 

9) Kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa  
Charlotta Wilhemsson och Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Det finns idag en partsgemensam styrgrupp kopplad till arbetet med den länsgemensamma 
handlingsplanen psykisk hälsa. Västkom och VGR har ett också pågående partsgemensamt arbete 
gällande framtagande av organisation kring kunskapsstyrning i samverkan. 
 
Före det att den nya gemensamma kunskapsorganisationen är på plats finns det ett behov av 
omhändertagande av frågor kopplat till kunskapstyrningen inom område psykisk hälsa. Styrgrupp 
psykisk hälsa är den mest naturliga avstämningsytan för detta. Förslaget är att styrgrupp psykisk 
hälsa omhändertar dessa frågor tills dess att den gemensamma kunskapsstyrningsorganisation är 
på plats.  

 
Ställningstagande 

 Beredningsgrupp VGK ställer sig bakom förslaget.  

http://www.vastkom.se/
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10) Nätverket för regionalt stöd för frågor inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 

Inspelad av Anki, kom i projektplace  
SKL kommer starta ett nätverk för regionalt stöd för frågor inom äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård i juni 2019. Samtliga län ombeds utse en ordinarie och en sersättare senast 
15 maj. Storstadslänen har möjlighet att bemanna med två personer. Deltagarna behöver inte ha 
specialistkunskap inom alla områden, men ska ha vägar för och möjlighet att, hämta in 
information från länets kommuner om vad som är på gång och vad som behöver göras samt föra 
tillbaka information till länets kommuner.  
 
Ställningstagande 

 Varje delregion utser representanter då delregionerna utgör ett RSS vardera.  
 

11) Rapport från arbetsgrupp stroke 
Sommaren 2018 tillskapades en arbetsgrupp med kommunala representanter för att diskutera 
vad som behöver göras i samband med att reviderade riktlinjer för strokevård presenterades 
under våren. Gruppen har även haft dialog med regionens strokeråd där en av deltagarna ingår 
sedan lång tid tillbaka. Gruppen vill framföra att  
- Vägledning – Rehabilitering och habilitering inom öppenvården för vuxna personer i Västra 

Götaland arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar behöver uppdateras för att stämma 
med hälso- och sjukvårdsavtalet och nya lagar.  

- En vägledning för implementering och utveckling av arbetssätt i enlighet med reviderade 
riktlinjer för stroke bör tas fram av en partsgemensam grupp i likhet med t ex demens och 
schizofreni.  

- Gruppen ser att det finns fördelar med att ingå i processteam stroke för att lära av varandra 
och göra gemensamma aktiviteter som t ex konferenser och utbldningar. De överlämnar 
dock frågan till den arbetsgrupp som tittar på strukturer för kunskapsstiyrning i samverkan. 
Om man ska ha representanter i ett processteam är det angeläget att tänka på 
representation ur både perspektivet kompetens och geografi för att säkra spridning av 
information och kunskap.  

- Ingrid Ljungberg, MAR i Örgryte-Härlanda har representerat Göteborgs stad i arbetsgruppen 
och i strokerådet. Hon går i pension och behöver ersättas.  

- Gruppen planerar för en konferens med preliminärt datum 14 november för legitimerad 
personal och deras chefer med fokus på NR för strokevård och goda exempel kopplat till de 
insatser som rekommenderas. Konferensen finansieras av deltagaravgifter och VästKom.  

 
Ställningstagande 

 GR undersöker inom den egna verksamheten om ny representant ska tillsättas för att 
ingå i arbetsgrupp.  Avseende representation i processteam Stroke (f.d Strokerådet) 
avvaktas Kunskapsorganisationen.  

 
12) Från SKL  

– Goda resultat av barnpsykiatriska team och fråga om stöd till nationellt center  
Elisabeth Beijer, Göteborgsregionen 
Vid senaste Vid SKL-mötet gavs också info om barnpsykiatriska mobila team med goda resultat i 
Uppsala och Gotland. Är detta intressant för oss att ta del av? SIMBA har kommit långt med 
liknande arbete. I Skaraborg pågår också ett arbete. Vilket arbete pågår vidare avseende 
vårdcentralerna med tilläggsuppdrag. Viktigt att lyssna av vad arbetet innebär i Uppsala och 

http://www.vastkom.se/
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Gotland för ett ställnigstagande framöver kring att bjuda dem till ett möte med Beredninsgrupp 
VGK.  
Åsa F-T ville också slå ett slag för ett nationellt center för barnpsyk+SiS och ville ha vår hjälp att 
driva det. Mer information återfinns i underlag från Åsa F-T presentation på nationella RSS- 
nätverket i februari.  
 
Ställningstagande 

 Beredningsgruppen noterar informationen. 
 

13) Stöd till spelberoendes förening 
Charlotta Wilhelmsson, VästKom 
Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga 
spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem 
med spel om pengar. I Västra Götaland har huvudmännen antagit Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av 
alkohol och droger och spel om pengar. Inom så väl kommunerna och regionen pågår ett arbete 
med att t ex utbilda personal och skapa rutiner för att kunna fullgöra detta uppdrag. En annan 
viktig aktör i samhället och resurs för medborgare med spelberoende är civilsamhället.  
Spelberoendes förening verkar i Västra Götaland. Föreningen har tre anställda och tog under de 
första sju månaderna 2018 emot 1020 unika hjälpsökande personer. Det är en ökning med 640 
personer på fyra år. Vi vill diskutera om hur ett samlat stöd från kommunsidan till detta arbetet 
skulle kunna se ut.  
Möjligheten till Idéburet Offentlig Partners (IOP) eller föreningsbidrag? 

 
Ställningstagande 
 

 Frågan ryms inte inom Beredninsgrupp VGK´s uppdrag.  
 
 
14) Rekommenderat belopp för hemtjänst och hemsjukvård 2019 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
VästKoms styrelse kommer den 2 april att ta ställning till nytt rekommenderat belopp för 
hemsjukvård.  
 
Ställningstagande 
 

 Beredningsgruppen noterar informationen. 
 

 
15) Bostäder för äldre genom nya insikter och utvecklade verktyg  

Annica  Johansson, Fyrbodals kommunalförbund 
Frågan kommer från Socialcheferna i Fyrbodal. 6 maj bjuder SKL in för diskussion kring bostäder 
för äldre riktat till bland annat socialchefer och samhällsbyggnadschefer. I samband med detta 
har man uppmärksammat att flera av föreläsarna är från Göteborg. Finns det ett intresse för att 
annordna en konferens kring temat gemensamt i Västra Götaland?  
 
Ställningstagande 

http://www.vastkom.se/
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 Respektive Kommunalförbund tar med sig frågan hem för att efterfråga om intresse finns 
för att göra en gemensam konferens kring temat i Västra Götaland.  

 
16) Den kommunala hälso-och sjukvårdens omfattning 

Maria Ljung, Göteborgsregionen och Jeanette Andersson, Skaraborgs kommunalförbund 
Kommunal hälso- och sjukvård utgör en stor del av den samlade hälso-och sjukvården. Vi talade 
vid förra mötet om att det vore bra att ta fram en del siffror som kan illustrera omfattningen på 
den kommunala hälso-och sjukvården. Maria och Jeanette tog på sig att till detta möte ta fram 
några frågor som vi kan använda i en kartläggning. Maria och Jeanette presenterar ett underlag.  
 
 
Ställningstagande  

 Beredningsgruppen noterar informationen. 
 

 
Anteckningar: Hanna Linde, Skaraborgs Kommunalförbund 

http://www.vastkom.se/

