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PARAGRAFER 77–84

§ 77. Val av justerare
Patrik Linde väljs till justerare.
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§ 78. Godkännande av förslag på dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 79. Unga och gaming disorder
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Jenny Rangmar, forskare vid GR/FoU i Väst presenterar resultat från en
kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga. Gaming disorder
klassificeras som sjukdom av WHO (2018). Definitionen innefattar bl.a. att
personen ska ha ett ihållande mönster av spelbeteende som har en negativ inverkan
på livssituation, familjerelationer och sysselsättning. Det finns ingen kartläggning
över hur vanligt det är i Sverige (Norge 0,6 %, Europa 1,6 %). Gaming disorder är
vanligare hos unga män, med fysiska problem eller psykisk ohälsa. Forskning visar
att hög användning av interaktiva medier kan ha en negativ påverkan på sömn och
skolprestation. Men det kan också ha positiva effekter på kognitiva förmågor. Det
finns ett samband mellan gaming disorder och psykisk ohälsa. Unga som ägnar sig
minst fyra timmar per dag åt tv, dator eller datorspel rapporterar oftare ont i
magen, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Slutsatsen är att de flesta kan spela
dator utan problem, men att det är svårt att veta vart gränsen går. Det behövs mer
forskning på området. Rapport finns att läsa här.
Styrgruppen diskuterar kopplingen mellan hemmasittare, psykisk ohälsa och
gaming disorder. Det är viktigt att sprida kunskap om frågan på såväl politisk- som
tjänstemannanivå.

§ 80. Gemensamt utförarregister – möjligheter och begränsningar
Beslut
Att anmäla ärendet som information till Förbundsstyrelsen.
Att föreslå Förbundsstyrelsen att ge styrgruppen ett fortsatt uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder.
Sammanfattning av ärende
Styrgruppen gav i uppdrag till avdelningschefen (191107) att utreda
förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom IFO/FH. Göteborgs
Stad har sedan några år tillbaka en samlad organisation som arbetar med
placeringar och upphandlingskompetens inom IFO/FH, med ett samlat register för
externa utförare som skulle kunna utvecklas till att omfatta samtliga GRkommuner. Syftet med förstudien var att utreda på vilket sätt ett gemensamt GRgemensamt utförarregister skulle kunna bidra till ökad kvalitet och minskade
kostnader samt möjligheter och begräsningar utifrån kommunernas behov.
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Förstudien visar på att ett gemensamt register har potential att bidra till minskade
kostnader och ökad kvalitet (struktur och process). Två grundläggande
förutsättningar för att komma vidare i frågan: 1) Utredning av Göteborgs Stad
möjligheter att koppla på kranskommunerna till IT-systemet 2) I varje kommun
behövs en funktion med inköpskompetens. Dessa två förutsättningar behöver
utredas vidare. Socialchefsnätverket har tagit del av förstudien och ställer sig
bakom en fortsatt utredning.
Styrgruppen lyfter att i beslutsunderlaget till FS bör det framgå att det inte handlar
om att skapa någon ny funktion, utan att använda och stärka den inköpskomptens
som redan finns i kommunerna. Styrgruppen ser stora vinster i att GRkommunerna samverkar i frågan. Styrgruppen diskuterar frågor som pris i
förhållande till kvalitet, parallella utvecklingsarbeten i kommunerna samt
upphandling som strategiskt verktyg.

§ 81. Delårsrapport per augusti 2020 samt fokusområden 2021
Beslut
Att för styrgruppens del godkänna förslag till fokusområden 2021 inför vidare
behandling i Förbundsstyrelse och Förbundsfullmäktige.
Sammanfattning av ärende
Lena Holmlund informerar om delårsrapport per augusti 2020 för styrgruppens
fokusområden. GR har arbetat med en ny modell för uppföljning sedan ett år
tillbaka. En analys har gjorts av respektive fokusområde genom samtal med
nyckelpersoner, uppföljning av relevanta indikatorer och nyckeltal samt ”tecken”
på nytta. Inför årsredovisningen kommer uppföljning också ske genom enkät till
strategiska chefsnätverk. Uppföljningen visar att Corona-pandemin har påverkat
genomförandet av projekt och aktiviteter samt försvårat utvecklingsarbete inom
samtliga av styrgruppens fokusområden. Samtidigt har andra initiativ tillkommit
utifrån behov som uppstått i GR-kommunerna under pandemin och vi har också
tagit kliv framåt i samtliga fokusområden. Bedömningen blir därför att GR delvis
skapat tänkt regional/kommunal nytta inom respektive fokusområden.
I den strategiska inriktningen 2020-2023 pekat ut sex gemensamma utmaningar
för samverkan. Varje år ger respektive styrgrupp förslag till fokusområden utifrån
den strategiska inriktningen inför beslut i Förbundsstyrelse och
Förbundsfullmäktige. Under 2020 har arbetssätt för uppföljning formats, prövats
och utvärderas. Många projekt och aktiviteter har inte till fullo kunnat genomföras
enligt plan på grund av pandemin, vilket har påverkat förutsättningarna att följa
upp resultat och nytta. För att utveckla och förfina uppföljningsarbetet under 2021
vore det därför en fördel att behålla samma fokusområden som för 2020. Samtliga
fokusområden är dessutom fortsatt angelägna att samverka kring och utveckla
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gemensamt i GR. Styrgruppen föreslås därför att behålla samma fokusområden för
2021 som för 2020 och att detta blir styrgruppens förslag inför beredning i
Förbundsstyrelsen och Förbundsfullmäktige:
Utmaning Social sammanhållning och trygghet
•
•

Insatser som ökar kommunernas förutsättningar att arbeta mer
kunskapsbaserat, för att stärka ungas hälsa i Göteborgsregionen
Insatser som stärker kommunerna som aktör i vårdsamverkan med Västra
Götalandsregionen

Utmaning Digital transformation
•

Kompetensutvecklingsinsatser som ökar den digitala kunskapen hos
politiker, chefer och medarbetare i kommunerna.

§ 82. Framtidens socialtjänst
Beslut
Att GR lämnar ett remissvar på slutbetänkandet samt avdelningschefen får i
uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar som styrgruppen kan ställning till.

Sammanfattning av ärende
Utredningen Framtidens socialtjänst har överlämnat sitt slutbetänkande Hållbar
socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SoU 2020:47). Utredningens större förslag
handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering
och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
tillhandhålla insatser utan föregående behovsprövning. Betänkandet förväntas
inom kort att komma ut på remiss. Om styrgruppen önskar att GR lämnar ett
remissvar så kommer synpunkter inhämtas från styrgruppen samt
socialchefsnätverket.

§ 83. Nära vård ur ett kommunalt perspektiv – konsekvenser och effekter
Beslut
Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet
Maria ljung och Anna Haglund informerar om aktuellt arbete kring nära vård på en
nationell, regional och delregional nivå. Utredningen God och Nära vård
överlämnade sitt slutbetänkande SOU 2020:19 i våras vilket nu är ute på remiss.
Generella utgångspunkter i förslaget är b.la. att primärvården (även kommunal
hälso- och sjukvård är primärvårdsnivå) ska utgöra navet i det svenska hälso- och
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sjukvårdssystemet. SRO har gett i uppdrag att ta fram en gemensam färdplan för
nära vård i samverkan mellan kommunerna i VG samt Västra Götalandsregionen.
Det finns nu ett förslag till målbild samt prioriterade områden fram till 2030 som
är ute för dialog i vårdsamverkan.
På GR pågår projektet Vårdens medarbetare som består av tre delprojekt: 1).
Workshoppar lokalt i GR-kommunerna som ska leda till en mer samstämmig bild
av vad omställningen innebär i kommunerna och hur vi behöver rusta oss i detta
arbete, 2). Ta fram en digital plattform för kompetensutveckling av personal i
omställningen, 3). FoU-arbeten med fokus på effekterna av omställningen ur ett
kommunalt perspektiv. Se film om projektet här. Inom ramen för delprojekt 3 har
en förstudie genomförts med fokus på uppföljningen av nära vård ur ett
kommunalt perspektiv genom nyckeltal – pågår det en övervältring av
arbetsuppgifter till kommunerna? Förstudien visar att den kommunala hälso- och
sjukvården inte följs upp i samma utsträckning som annan hälso- och sjukvård
eller kommunal omsorg. På många områden saknas nationella data för att kunna
följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning,
förändring, kvalitet, effektivitet och kostnadsutveckling. De nyckeltal som finns,
t.ex. antal inskrivna i hemsjukvården över tid, andel personer hade insatser från
hemsjukvård under hela året eller medelvårdtid, visar att färre vårdas på sjukhus,
på särskilda boenden och inom kommunal hälso- och sjukvård, men att
vårdtyngden för dessa personer förefalla öka. Det behövs fler studier för att
ytterligare besvara frågan om övervältring från region till kommun.
Styrgruppen anser att det är en angelägen fråga att fortsatt följa – kan vi se att
kommunernas vård och omsorg ökar över tid? Styrgruppen kommer att få ta del av
förstudiens rapport när den är klar.

§ 84. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ljung informerar om aktuellt läge kring Covid-19. Totalt antal fall och
inneliggande patienter ligger stabilt. Under vecka 38 kom anti-kroppstester för
personal inom vård och omsorg igång. Det ska ske på vårdcentral och vara gratis.
Det finns en fortsatt oro över uppgång i höst, på grund av hög andel unga smittade.
Revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet samt underavtal inleds nu. De
underavtal som omfattas är: ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälsooch sjukvård, ÖK samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk av alkohol, droger samt spel om pengar. Även
överenskommelsen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
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sjukvård ska ses över. Ansvar och samverkan för specialiserad hälso- och sjukvård i
hemmet har lyfts fram som ett särskilt område att prioritera. SRO är
uppdragsgivare och VVG är styrgrupp. Fem arbetsgrupper kommer att utses för
avtal och underavtal. GR kommer att samordna utsedda personer från GRkommunerna och bistå med informationsflöde till och från strategiska chefsnätverk
så att kommunernas perspektiv stärks i revideringen.

§ 85. Aktuellt från Samrådsorganet, SRO (18 sep)
Beslut
Informationen antecknas
Sammanfattning av ärdendet
Kent Lagrell informerar om senaste sammanträdet i SRO då frågor som behandlas
var Covid-19, revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt underavtal, färdplan
nära vård samt nuläge FVM. SRO betonade vikten av att tidplanen för revideringen
av HoS-avtalet hålls.

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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