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Inbjudna:
Adam Krantz, Västkom, punkt 2
Sandra Goll Rasmussen Nielsen, Västkom, punkt 2
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Anna Haglund, GR, punkt 3
Daniel Pus, Punkt 3
Leo Eriksson, GRU IT, punkt 6
Rasim Avdic, GRU IT, punkt 6
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Anteckningar
1. Mötet inleds.
Lena Holmlund inleder mötet och hälsar alla välkomna!

2. Digitalisering
Information från Temagrupp Digitalisering
Sandra Goll Rasmusen Nielsen ger information från Temagrupp Digitalisering.
Socialchefsnätverket ombeds inkomma med representanter till
arbetsgrupperna till sandra.gollrasmussen@vastkom.se senast 22/6 samt
inkomma med uppgifter för fakturering för ÖK Äldreomsorg till
helena.eson.alm@goteborgsregionen.se senast 22 juni.
Inbjudan sänds ut till kommunerna efter midsommar till högskoleutbildningen
inom digital förändringsledning.
Regeringen har i april gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och
föreslå hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och
användas av alla vårdgivare i hela landet. Läs mer här!
Projekt Välfärdsteknik i samverkan
Adam Krantz, Västkom, informerar om pågående projekt Väldfärdsteknik i
samverkan. Bilder bifogas. SITIV gav uppdraget att starta projektet i april. Det
finns i dag en ojämlik tillgång till digitala hjälpmedel för länets invånare. Syftet
med projektet är att uppnå en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland genom att erbjuda jämlik tillgång
till såväl digitala hjälpmedel i hemmet som för traditionella hjälpmedel för
huvudmän och invånare. Genom beslutat underlag ska kommunernas och
regionens samverkan vad gäller digitala hjälpmedel i hemmet kunna etableras
för att skapa största möjliga nytta för invånaren och huvudmännen. Ett
beslutsunderlag ska tas fram som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt
definierat sortiment av digitala hjälpmedel i hemmet kan tillhandahållas till
invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen
och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen. Projektet kommer att ta
lärdom från regioner som har kommit längre och ska ta fram:
• Tjänsteutlåtande med förslag till beslut
• Utredning om enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel i Västra
Götaland
• Modell för att tillhandahålla digitala hjälpmedel i Västra Götaland
• Införandeplan för att tillhandahålla digitala hjälpmedel i Västra
Götaland
Arbetet ska slutredovisas senast den 17 december 2021.
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3. Branschråd äldreomsorg
Daniel Pus, ordförande, Anita Hedenström, vice ordförande, och Anna
Haglund, GR, informerar om branschrådets arbete.
Branschrådet har fokus på nedan, av socialchefsnätverket prioriterade frågor,
under 2021:
•

Branschrådet ska ta fram ett förslag på GR-gemensam titulatur och
utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen.

•

Branschrådet ska ta fram ett förslag på GR-gemensam differentiering av
roller och arbetsuppgifter i äldreomsorgen.

•

Branschrådet ska besluta och prioritera i det GR-gemensamma
samordningsstödet för äldreomsorgslyftet (i dagsläget gäller det
samordning av utbildning till undersköterska och framtagande av en
ledarutbildning)
Alla enhetschefer för äldreboende och hemtjänst i GR-kommunerna har fått
möjlighet att svara på en enkät om vad man ser att undersköterskor respektive
vårdbiträden ska kunna göra. Denna enkät kommer att ligga till grund för det
fördjupade arbete som en arbetsgrupp ska utföra under hösten.
Under hösten ska också genomföras en workshop med äldreomsorgs/hälsooch sjukvårdschefsnätverket i syfte att tanka av synpunkter, möjligheter och
hinder i arbetet.
En arbetsgrupp kommer att bestå av enhetschefer, undersköterskor,
vårdbiträden och legitimerad personal. Den processleds av Björn Hellsten och
Kicki Mällbin som arbetat mycket med kompetensfrågor inom validering väst.
För att fånga upp så många aspekter som möjligt är det viktigt med flera
yrkeskategorier och vi vill också att alla kommuner representeras. Några
saknas i dagsläget. Kontakta Anna Haglund om ni vill veta mer.
Dialog utifrån nedan frågor:
•

Hur ser du/din kommun på utbildningskrav för vårdbiträde?

•

Vad ser du/din kommun för vinster med en regional strategi?

4. Hälso- och sjukvård
Temagrupp Hälso- och sjukvård berättar om sitt arbete. Stående punkter för
temagruppen är:
•

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

•

Nära vård (operativ styrgrupp VGR, Länssamverkan färdplan nära vård,
FoU-studier)

•

FVM

•

Inför VVG
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•

Styrgrupp för aktiviteter inom Vårdens medarbetare 2020 samt Ök
nära vård 2021

Monica Bondesson informerar om arbetet om revidering av hälso- och
sjukvårdsavtalet. OBS att remissen kommer till kommunerna i september.
Ebba Gierow är representant i arbetsgrupp primärvårdsuppdrag. Ebba Gierow
berättar att målet är att tydliggöra kommunernas respektive VGR:s
primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen
inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan huvudmännen.
Uppdraget är att med utgångspunkt från ny skrivning primärvårdsuppdraget i
HSL:
•

beskriva kommunens primärvårdsuppdrag

•

beskriva VGRs primärvårdsuppdrag

•

att utifrån dessa beskrivningar identifiera samverkansområden och
gränssnitt samt ta fram förslag till gemensam utveckling
Arbetsgruppen önskar ta del av kommunernas styrande dokument och enkät
med svar senast måndagen den 31 augusti. Genom enkäten efterfrågas
beskrivningar av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget
(primärvårdsuppdraget) samt rutiner/riktlinjer kring inskrivningskriterier i
den kommunala hälso- och sjukvården. Resultatet kommer beaktas i
remisshanteringen av HSV-avtalet och beskrivas i en rapport som beräknas bli
klar i november. Rapporten ska
•

beskriva kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag

•

primärvårdens grunduppdrag i samverkan med specialistvården

•

tydliggöra gränssnitt

•

identifiera samverkansområden

•

ge förslag till gemensam utveckling

Delrapportering inom ÖK nära vård
Enkät för delrapportering av Nära vård skickades ut från GR 14 juni, svar
senast 31 augusti. Varje kommun ska beskriva sina planerade och pågående
aktiviteter och kostnader
Svaren i enkäten ligger till grund för delrapporten i september. GR gör
sammanställning och rapporterar till Socialstyrelsen.
Lena Lager informerar om flera rapporter som är vägledande för arbetet.
Flera chefsnätverk och styrgrupper på GR har uppmärksammat att det finns
behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla
den kommunala vården och omsorgen mot bakgrund av omställningen till en
god och nära vård.
Nätverket för MAS och MAR tillsammans med äldreomsorgschefs/hälso- och
sjukvårdschefsnätverket har ett dialog och diskussionstillfälle i höst om:
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•

Nyckeltal och uppföljning av nära vård och omsorg

• Nära vård/primärvårdsuppdraget
Ta även del av Rapport om nyckeltal Nära vård från FoU i väst
Dialog i grupp utifrån nedan frågor:
•

Hur arbetar ni kommunövergripande med dessa frågor (nära vård,
HSV-avtalet, primärvårdsuppdraget, uppföljning)?

•

Vad är viktigt för dig som strategisk chef/vart står du i dessa frågor?

Information om den tillsyn av IVO avseende vård och behandling på SÄBO under
covid-19
Den nationella tillsynen har utgått från de 1 700 särskilda boendena som finns i
IVO:s omsorgsregister och IVO har därefter gått vidare med en fördjupad
granskning vid 98 boenden i landet. IVO poängterar att deras tillsyn enbart
gäller hur tillgången till hälso- och sjukvård har sett ut för de äldre på SÄBO
som smittats av Covid-19.
Mer information om tillsynens tillvägagångssätt finns på:
https://www.ivo.se/tillsyn/tillsyn-aldreomsorgen-covid-pandemin/tillsyn-avmedicinsk-vard-och-behandling/.
Västkom har arbetet med en länsgemensam analys utifrån tillsynen. Rapport
från analysen kommer att skickas ut under sommaren.

5. Korta punkter
Nationella yrkesresan
En nationell styrgrupp har etablerats. RSS Västernorrland har fått ansvar för
förstudie inom funktionshinderområdet, vilken ska utgå från den av GR
genomförda förstudien av yrkesresa vård och omsorg. Här ska både
utförarverksamheter och myndighet inkluderas. RSS Jönköping har fått ansvar
för att genomföra förstudie inom missbruks- och beroendeområdet, för
myndighetssidan. För äldreomsorgsområdet saknas ännu ansvarigt RSS.
GR har uppdrag att utveckla Yrkesresan BoU. Förberedelser av grundläggande
strukturer i det digitala verktyg som medarbetaren kommer att använda
(lärplattformen) har påbörjats. Även en översyn och uppdatering av den
grafiska profilen för Yrkesresan har genomförts.
En digital arbetsyta, Samarbetsrum, har skapats för att dela information om
arbetet. Önskar du eller dina medarbetare tillgång till detta kontakta
info@skr.se
Förslag till former för länssamverkan inom Västra Götaland utarbetas.
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Återkoppling Gryning vård
Presidiet har förbundsstyrelsens uppdrag att fördjupa dialogen med övriga
ägare, det vill säga kommunalförbunden, avseende strategiska vägval.
Ordinarie ägarsamråd genomförs den 21 juni.
Information från Temagrupp Social hållbarhet
Ansökan till Vinnova social hållbarhet i den fysiska miljön
Fyra kommuner (Alingsås, Göteborg, Kungsbacka och Partille) har anmält
intresse av att delta i projektansökan som lämnas till Vinnova den 15 juni.
Inom projektet är syftet att arbeta med social hållbarhet över hela
planeringsprocessen. Fyra tidigare framtagna verktyg vidareutvecklas: sociala
värden i markanvisningen, social konsekvensanalys, indikatorer för social
hållbarhet och gestaltad livsmiljö. Svar på ansökan väntas den 15 oktober.
Medel från Delmos för att minska och motverka segregation
GR har beviljats medel från Delegationen mot segregation för fortsatt arbete
för att minska och motverka segregation. Under projektet kommer en
fördjupad analys av det material som togs fram i projektet Rebas (regionala
bilder av segregation göras). Vi kommer också påbörja en analys av det
regionala handlingsutrymmet för att påverka utvecklingen.
FVM
Regionstyrelsen väntas besluta om en ny tidplan den 29 juni.
AU-FVM där Erika Hägg ingått avvecklas, VästKom planerar en ny kommunal
styrgrupp.
Kommun-FVM kommer att få en ny roll och ta större plats i FVM programmet
framöver. Därför förstärks projektet med kompetens och flera roller.
Rekrytering av kommunal kompetens till både förarbete inför design och de så
kallade verksamhetsexperter som tar beslut kring designen har just inletts.
Skrivelse från politiken till AF
Inom GR finns en god strategisk samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
medlemskommunerna, inte minst på delregional nivå.
En skrivelse från förtroendevalda i Göteborgsregionens till arbetsförmedlingen
i väst vill uppmana till förberedelse och dialog inför att tjänsten Kundval Rusta
och matcha (KROM) införs i Göteborgsregionen 1/9.
För att säkerställa förberedelserna inför införandet av KROM är det nödvändigt
med dialog mellan Arbetsförmedlingen och samtliga kommuner. Där
kommuner och Arbetsförmedlingen bedömer det som möjligt och lämpligt kan
den samverkansstruktur som byggts upp inom GR användas.

6. Teknisk förstudie gemensamt utförarregister, delrapport
Rasim Avdic oh Leo Eriksson, GRU IT, informerar om nuläget utifrån förstudie
om tekniska förutsättningar för gemensamt it-stöd. En styrgrupp har formats
för arbetet med förtydligat projektdirektiv och dialog om möjliga scenarion.
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Processen som it-systemet ska stödja har kartlagts genom två workshop där
SPINK, Göteborgs Stad, samt representanter från kranskommuner har varit
delaktiga. Det finns dock en risk att förstudiens tidsplan inte håller utifrån låg
tillgänglighet från Skånes Kommuner.

7. Nästa möte, 3 september
Samsjuklighetsutredningen gästar på förmiddagen. På eftermiddagen tematräff
om förebyggande arbete och tidiga insatser inom socialtjänsten

8. Mötet avslutas.
Stort tack för samarbetet under våren.
Nu önskar vi er en härlig och vilsam sommar!

Antecknat av:
Cecilia Axelsson
Planeringsledare
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