Socialchefsnätverket/GR
Anteckningar från nätverksmöte 2021-02-05
Plats: Teams-möte

Formalia
Socialchefsnätverk den 5 februari kl 9-12, på distans via Teams.

Anteckningar 5 februari
Närvarande
Nätverket:
Ebba Gierow, Ale
Karin Alvermalm, Alingsås
Anita Hedström, Alingsås
Lena Lager, Härryda
Lena Arnfelt, Kungälv
Eva Klang Vänerklint, Mölndal
Lotte Mossudd, Lilla Edet
Margareta Antonsson, Partille
Erika Hägg, Partille
Rickard Persson, Stenungsund
Shujaat Noormohamed, Tjörn
Malin Tisell, Öckerö
Tina Isaksson, Göteborgs Stad
Monica Sörensson, Göteborgs Stad
Göteborgsregionen:
Lena Holmlund
Margareta Forsberg, FoU i Väst
Cecilia Axelsson
Sandra Nielsen Goll Rasmussen, punkt 2
Yvonne Witzöe, punkt 2
Anna Haglund, punkt 4
Lena Mogren, punkt 4
Maria Ljung, punkt 4
Theresa Larsen, punkt 4
Doris Lydahl, punkt 4

1. Mötet inleds.
Nya representanter i Socialchefsnätverket hälsas välkomna till mötet.

2. Tema Digitalisering
Aktuellt i länsgemensamt arbete, inom GR och temagrupp digitalisering.
Sandra Nielsen Goll Rasmussen GR och Yvonne Witzöe GR
Exempel från sammanställning av statistik från Socialstyrelsen med
uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
presenteras. I bifogat bildspel finns samtliga bilder från sammanställningen att
ta del av.
Information ges om nationella initiativ, vilka följer i punktlista nedan. Länkar
till mer information om respektive initiativ återfinns i bifogat bildspel.
•

Välfärdskommissionen
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•

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med
den äldre i fokus
• SoU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg
• Kommunernas nytta av 1177
• Säker Digital Kommunikation – SDK
• SKRs beställargrupp
Vidare informerar Yvonne Witzöe om projekt Modig och AllAgeHub.
Förslag ställs att tydliggöra strukturen på GR för att kraftsamla kring
digitaliseringsfrågorna. Temagrupp digitalisering är en viktigt nyckel för att
driva på utvecklingen och frågorna, tillsammans med andra grupperingar som
knyts an och arbetar processinriktat med tidsbegränsade uppdrag. Ny struktur
ska ge förutsättningar för starkare röster i digitaliseringsfrågorna, närhet och
flöde mellan berörda nätverk på GR med tydliga kopplingar och flöden mellan
de tre nivåerna: KF, Länsnivån och Nationellt.
Socialcheferna ombeds att inkomma med förslag till frågor att prioritera i
nästa steg för Temagrupp Digitalisering.
Förslag mejlas till sandra.goll-rasmussen.nielsen@goteborgsregionen.se
senast måndagen 22 februari
Ställningstagande: Socialchefsnätverket ställer sig bakom Temagrupp
Digitaliserings förslag på ny struktur för digitaliseringsarbetet och
ny arbetsprocess samt beslutar om att avveckla nätverket för eHälsa.

3. FoU i Väst
Margareta Forsberg, FoU i Väst, hälsas välkommen till Socialchefsnätverket.
Margareta berättar om FoU i Väst och former för samverkan framåt. Syftet
med FoUs medverkan i nätverket är att stärka kopplingen mellan FoU och
nätverken för att på bästa vis utveckla kunskapsutveckling som är relevant och
aktuell för kommunerna.

4. Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
•

•

•

Hälso- och sjukvårdsavtalet. Maria Ljung GR informerar om pågående
revidering av hälso-och sjukvårdsavtalet. Samtliga arbetsgrupper är igång.
Ett nyhetsbrev om arbetet kommer efter den 15/2. Generellt gäller i alla
grupper att man har dialog om bland annat definition av begrepp. SIP
diskuteras också i samtliga grupperingar. Västkom söker efter en
kommunjurist. Synpunkt inkommer från nätverket att det kan behövas
mer än en jurist i detta arbete då juristfunktionen är viktig och kan behövas
i samtliga delar av avtalet.
Överenskommelse om god och nära vård 2021. Målet med
omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära
och samordnad vård som stärker hälsan. Överenskommelsen omfattar
totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa avsätts 1000 miljoner till
kommunerna. Länk till överenskommelsen återfinns i bifogat bildspel.
Vårdens medarbetare. Anna Haglund GR ger rapport från höstens
arbete med delprojekt 1 samt om delprojekt 2. Workshoppar i delprojekt 1
utgick från sex olika fokusområden som ofta nämns som centrala för
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omställningen till en nära vård. Efter genomgången av varje fokusområde
engagerades deltagarna i att fundera på och skriva post-it-lappar med
fokus på frågorna:
▪ Vad ser du för möjligheter med nära vård?
▪ Vad ser du för hinder med nära vård?
▪ Vad behöver du och din kommun för stöd i omställningen
till nära vård?
I rapport från delprojekt 1 redogörs resultat både från dialogen kring
fokusområdena och från dialogen kring möjligheter och hinder. Både
utvecklingsidéer som kräver samverkan med regionen och som rör
verksamhetsutveckling eller översyn av rutiner som bör göras i den egna
kommunen har framkommit. I delprojekt 2 pågår arbete med digital
kompetensplattform. Arbete med att skapa en struktur för utbildningar på
tillfällig plattform pågår.
Plan för fortsatt arbete:
Delprojekt 1: Rapport färdigställs februari
Delprojekt 2: Arbetet med digital kompetensplattform fortsätter under
2021
Hela projektet:
Arbetet fortsätter med att ringa in behov av stöd framöver av GR. Förslag
tas fram. Dialog hålls med temagruppen HSV.
Se bifogade bilder.
Presentation av studie, Patienter och anhörigas upplevelse av
vård i hemmet under Coronapandemin. Theresa Larsen och Doris
Lydahl FoU i Väst presenterar. Under 2020 har FoU i Väst genomfört en
studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland
patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna i den kommunala
hälso- och sjukvården. Mer specifikt svarar studien på frågor om bland
annat hur patienter och deras anhöriga har upplevt att få kommunal hälsooch sjukvård i hemmet under coronapandemin, i vilken utsträckning som
de upplevt att de kan påverka vården och i vilken utsträckning de har
upplevt att de har varit trygga med att de har fått den kommunala hälsooch sjukvård som de har rätt till. Vården i hemmet under coronapandemin
har inte alltid varit personcentrerad. Patienter och anhöriga har delvis
behövt ge upp beslutsrätten över sitt eget hem för att få tillgång till vården.
Fortsatta diskussioner behövs kring förutsättningarna för nära vård i
hemmet, anhörigas roll samt vilken slags delaktighet som eftersträvas.
Den skriftliga rapporten kommer inom kort.

5. Korta punkter
•

Beredningsgrupp. Christina Eide, Göteborgs Stad och Helen Smith,
Mölndals Stad är representanter i beredningsgruppen. Vi önskar
ytterligare representant till beredningsgruppen med kompetens runt
äldreomsorg/ funktionshinder och kommunal hälso- och sjukvård. Skicka
intresseanmälan till cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se
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•

•

•
•

•

•

Information om överenskommelser mellan regeringen och SKR
2021. Länkar till mer information återfinns i bifogat bildspel.
o Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus
o Överenskommelse God och nära vård
o Överenskommelse om insatser inom område psykisk hälsa och
suicidprevention.
o Äldreomsorgslyftet
Ställningstagande: GR ser över årets överenskommelser och tar fram
ett förslag kring i vilka frågor och på vilket sätt ett GR - gemensamt arbetet
kan formas. Fördjupad dialog sker därefter i berörda temagrupper och i
branschrådet innan ställningstagande i nätverket.
Myndighetsutövning färdtjänst. Fyrbodals socialchefer undersöker
förutsättningar för att VGR ska ta över myndighetsutövning färdtjänst.
Frågan ställdes från början av VGR till Västkoms styrelse som inte såg ett
intresse ur ett 49-perspektiv. Flera GR kommuner meddelar intresse för
frågan på dagens möte men informerar också om att ansvar för
myndighetsutövningen inte finns inom deras verksamhetsområde. Cecilia
Axelsson tar därför med nätverket för samhällsbyggnadschefer GR för att
efterhöra intresse. Möte kan i detta fall bokas med Fyrbodal för att ta del
av deras arbete som ett första steg.
Nationella yrkesresor. Lena informerar om processen. Sista
svarsdatum är 15/2.
Mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen vill starta en regional
samverkansgrupp för berörda myndigheter/verksamheter med syfte att
lyfta strategiska frågor för att uppnå intentionerna i den nationella
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Förankringsmöten har genomförts under hösten 2020, med
kommunalförbund, polisen, FK, AF, åklagare, tingsrätt, kriminalvård,
VGR m fl. Göteborgs Stad utser egen representation. Finns behov i
kranskommunerna av att samverka på strategisk nivå och då intresse av
representation tillsammans med GR och Göteborgs Stad? Anmäl intresse
till cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se
Förstudie om gemensamt utförarregister, information om
nuläge.
Det är inte möjligt att till rimlig kostnad utveckla SPINKs nuvarande itstöd. SPINK har med intresse tagit del av Region Skånes arbete med
utveckling av digital plattform.
Ställningstagande: Socialchefsnätverket ställer sig bakom att GR
gemensamt med SPINK, Göteborgs Stad, inleder dialog med Region Skåne
för att undersöka förutsättningar för ett samarbete kring utveckling av ett
it-stöd för gemensamt utförarregister.
LMS = Learning Management System – verktyg för
webbutbildningar
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GR avser upphandla ett LMS, vilket ger möjlighet att skapa digitala
utbildningar och kurser på ett enkelt och modernt sätt. Goda möjligheter att
verka som stöd för kommuner i arbetet med utvecklande av digitala
utbildningar.

6. Förstudie yrkesresa vård och omsorg
Cecilia Axelsson informerar om innehåll I förstudien så här långt. Rapport
kommer att ges muntligt på Partnerskapets möte i mars. Skriftlig rapport
kommer att utgöra underlag för beslut och prioritering om inriktning för
kommande yrkesresor. Bilder bifogas.

7. Uppföljning 2020. Dialog inför 2021
Presentation av nätverkets arbete under 2020 samt prioriterade områden inför
2021. Nätverket för socialchefer vid Göteborgsregionen vill verka på en
strategisk nivå för en god, effektiv och hållbar socialtjänst, vård och omsorg
som möter välfärdsutmaningarna i kommunerna.
Genom nätverket blir vi starkare, var och en på hemmaplan och
regionalt, genom:
• erfarenhetsutbyte
• omvärldsbevakning
• påverkansarbete
• gemensamma utvecklingssatsningar
Tillsammans finner vi lösningar som blir bättre och billigare!

Antecknat av Cecilia Axelsson
Beredningsansvarig
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