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1. Förstudie GR-gemensamt utförarregister (bilder finns)
Styrgruppen för social välfärd har gett GR i uppdrag att utreda förutsättningarna
för ett GR-gemensamt utförregister inom FH/IFO (191107). 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 GR-kommuner. Ett syfte med
förstudie var att både utreda möjligheter och begräsningar utifrån kommunernas
behov. 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.
Diskussion
Ett gemensamt register kan bidra till en bättre kunskapsbas gällande målgrupper
med komplexa behov, men kommer det innebära att kommunerna förbinder sig till
att enbart använda utförare i registret? Svar: nej. Vad innebär funktion med
inköpskompetens mer konkret? Svar: att vara länken till SPINK samt ha god
kännedom om verksamheten och de individavtal som kommunen har.
Beslut
Socialchefsnätverket önskar att GR fortsatt utreder förutsättningarna för ett GRgemensamt utförarregister.

2. Aktuella projekt/GR (bilder finns)
Vårdens medarbetare
Anna Haglund informerar om en lyckad kick-off för delprojektet kring Nära vård.
85 chefer och medarbetare deltog från 12 GR-kommuner. Här finns film och
presentationer. Under hösten genomförs kommunvisa workshops i syfte att samla
ihop hur GR-kommunerna ser på omställningen; farhågor och möjligheter och med
detta ge en samlad bild och identifiera vad kommunerna skulle kunna arbeta
tillsammans kring. Kontakta Anna.Haglund@goteborgsregionen.se för att boka in
tid för din kommun.
Theresa Larsen informerar om ett flertal FoU-projekt som pågår i höst och som rör
omställningen till nära vård. Fokus är bl.a. den kommunala vården och omsorgens
kostnadsutveckling och kompetensbehov samt utveckling av nyckeltal för att följa
omställningen. Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under
coronapandemin kommer också att studeras. Intervjupersoner och personer till
arbetsgrupper sökes – för mer information se bildspel eller kontakta
Theresa.Larsen@goteborgsregionen.se.
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AllAgeHub
Vinnova har beviljat ca 7,7 mkr för Testbäddsprojektet AllAgeHub, perioden maj
2020 – april 2023. 13 GR kommuner medfinansierar genom
arbetad/inrapporterad tid. Total budget drygt 15 mkr. I etableringsfasen har också
VGR finansierat genom regionala utvecklingsmedel. Denna del av projektet är
förlängd tom okt 2020 och en ny ansökan tas preliminärt upp i regional
utvecklingsnämnds presidium i okt och i nämnd jan 2021. Under den nya
projektperioden kvarstår representation från socialchefsnätverket i styrgruppen för
AAH. I projektet kommer en användardriven (dvs vård- och omsorgspersonal,
personer med funktionsnedsättning och anhöriga) testbädd att utvecklas.
Testbädden AllAgeHub ger stöd för att genomföra tester i testmiljöer, dvs i
verksamheter, i ordinärt boende med kommunal insats (t ex hemtjänst) eller av en
grupp av användare som testar i sin egen vardagsmiljö. Kommunerna
medfinansierar genom att varje kommun utser en testledare (25% tjänstgöring
rapporteras), Göteborgs Stad (4 x 25%). Varje GR-kommun utser testledare senast
25 september och meddelar Yvonne.Witzoe@goteborgsregionen.se. Uppstartsmöte
för testledarna är planerat till 30 september.
Modig
Syftet med Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland
medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. 7
kommuner deltar i ESF-projektet. Monica Wallström och Karin Westerberg ger en
lägesbeskrivning. Utbildningsinsatser har skett på strategiskt och operativ nivå. I
samtliga kommuner finns digitaliseringsombud som utbildar enligt ”train-thetrainer” för att bidra till hållbara resultat över tid. Corona har inneburit
utmaningar för projektet, men har också ökat digitaliseringstakten i kommunerna
som nu utför alltmer utbildningar digitalt.

3. Dialog Mini-Maria (bilder finns)
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (samtliga GR-kommuner förutom Göteborg
och Kungsbacka) önskar se en utveckling av fler Mini-marior och också en
gemensam modell för detta. Frågan är aktuell i flera vårdsamverkansgrupperingar,
men VGR önskar en initial dialog med samtliga kommuner i nämndens
upptagningsområde. Ett länsgemensamt inriktningsdokument för integrerat
organiserat arbete har tagits fram mellan regionen och kommunerna i VG som ska
ge stöd för b.la. Mini-Maria. Inom ramen för regionuppdraget för skadligt bruk och
beroende har en beskrivning tagits fram för innehållet i Mini-Maria, bland annat är
verksamheten på primärvårdsnivå och ska innehålla sjuksköterskor, socionomer,
psykolog och läkare. Tanken är att huvudmottagning ska finnas i en kommun, med
närmottagningar i närliggande kommuner efter behov. Finansiering bygger på
50/50. Västra nämnden bjuder nu in till kommunvisa dialoger i frågan.
Diskussion
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Vad är kommunernas respektive regionens ansvar? Är det utrett? En fråga av
politiskt intresse, så kommunvisa dialoger är en förutsättning att komma vidare.
Bra med en gemensam och likriktad modell för att garantera kvalitet.
Finansieringsprincipen behöver diskuteras ytterligare. Viktigt att börja i hur
behoven ser ut hos målgruppen.
Beslut
Att Ann-Sofie Isaksson och Ulrika Söderlund återkommer till nätverket efter att de
kommunvisa dialogerna är genomförda.

4. Samverkan leverantörsanalys (bilder finns)
Cornelia Moseid, Göteborgs Stad, informerar om möjligheterna att samverka med
Göteborg kring leverantörsanalys inför upphandling av nytt verksamhetssystem
hälso- och sjukvård samt eventuellt också socialtjänst. Göteborgs stad startade
2020 upp förprojekt inför ny upphandling av hälso- och sjukvårdssystem. Ett av
uppdragen inkluderar bättre samordning mot socialtjänst. Samverkan skulle kunna
bidra till att kommunerna gemensamt kan stärka sin kundkraft och skapa tydligare
kravspecifikationer samt mana leverantörerna till ett gemensamt långsiktigt
strategisk tänkande med större flexibilitet och kundfokus. En RFI (Request for
information) gick ut innan sommaren. Är inte en del av upphandlingsförfarandet
utan ett sätt att ”marknadsspana”. Består av frågor som leverantörerna ska besvara
senast 25 sep. GR, Trollhättan, Strömstad ställde sig bakom. Göteborg kommer att
sammanställa resultaten i en rapport som förhoppningsvis kan spridas. Cornelia
ser att kommuner som ungefär har samma färdplan som Göteborg kan fortsatt
samarbete kring utveckling av mer dynamisk upphandling och kravställning.
Fortsatt dialog sker i temagruppen digitalisering.
Diskussion
Hur ser kopplingen ut till FVM? I RFI ställs frågor om detta. Ett samarbete kan
vara aktuellt för kommuner som tecknat option 1 eller flera. Hur kopplingen mellan
millenium och verksamhetssystem för socialtjänst ska se ut är fortfarande oklart.
Därför har Göteborg valt att omfatta vård och omsorg i förstudien, det handlar om
att få hela den här sektorn att samverka bättre och att individen ska få ta del av sin
dokumentation via 1177.

5. Korta punkter
•

•

Representation Medicintekniska ledningsrådet: Temagruppen HoS
presenterar förslag om stärkt representation i ledningsrådet. Nätverket
beslutar att modellen testas och utvärderas.
Återkoppling Äldreomsorgslyftet: Medel för samtliga utbildningsplatser
(totalt ca 400) är nu beviljade av Skolverket. Kommunerna ansöker själva
om statsbidrag för vikariekostnader. Samtliga kommuner har utsett en
kontaktperson. Angeläget att nu påbörja urvalet samt ta kontakt med
respektive utbildningsanordnare.
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•

•
•
•

Återkoppling Yrkesresan: GR blir nationell utförare av Yrkesresa barn och
unga. GR genomför en förstudie i samarbete med Socialstyrelsen, SKR och
andra intresserade kommunalförbund kring en yrkesresa för vård och
omsorg.
Nätverket önskar ett fysiskt nätverksmöte 13 nov. GR kallar till ett
extrainsatt kortare Teams-möte i okt.
Kommunbesök: GR besöker ledningsgrupperna digitalt under hösten. Sara
återkommer med påminnelse till de kommuner som ej bokat in sig.
Avtal på gång: 10 kommuner har fattat beslut om att samverka med
Göteborg, Polisen och VGR kring ett regionalt stödcentrum för
hedersrelaterat våld. Avtal skrivs under hösten. Revidering av hälso- och
sjukvårdavtalet påbörjas nu och nätverket återkommer till detta.

Vid anteckningarna,
Sara Nordenhielm
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