
   

 

 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvårdschefer 

Minnesanteckningar Nätverksmöte 2021-02-04  
Plats: Teams 
 

Minnesanteckningar Äldreomsorgs/ Hälso-och 
sjukvårdschefsnätverket 2021-02-04 
 

 

Närvarande 

Ulrika Johansson, Ale 

Ann Sofie Borg, Ale 

Helen Gillqvist, Alingsås 

Fredrik Forsberg, Alingsås 

Titti Bengtsson Davidsson, Alingsås 

Margareta Larsson, Göteborg 

Marie Nyström, Göteborg 

Mona Månsson, Göteborg 

Tina Forsgren, Härryda 

Carina Fransson, Härryda 

Pia Berglund, Kungsbacka 

Noomi Holmberg, Kungälv 

Maria Stenmark, Kungälv 

Sandra Hultén Johansson, Kungälv 

Lotta Jonzén, Lerum 

Marie Blomqvist, Lerum 

Sonny Dahl, Mölndal 

Christina Wadell, Mölndal 

Catharina Johansson, Partille 

Daniel Pús, Partille 

Caroline Eriksson, Stenungsund 

Ann Charlotte Nyrén, Tjörn 

Lilian Hansson, Tjörn 

 

Anna Haglund, GR 

Theresa Larsen, FoU i Väst, GR 

 

OBS Dessa minnesanteckningar kompletterar bifogade presentationer. 

 

Förändringar i nätverket 

Vi tackar Tina Forsgren och Noomi Holmberg och önskar dem stort lycka till när de nu slutar 

sina tjänster och därmed nätverket. 

Vi skickar också tack och lycka till, till Elisabeth Sjöberg, Agneta Caderoth, Karin 

Magnusson, Annika Strandberg och Christina Dyhre som slutat i nätverket. 

 

Vi hälsar några nya deltagare hjärtligt välkomna: Marie Nyström, vc vård- och 

omsorgsboenden Hisingen, Maria Stenmark, vc hemtjänst Kungälv och Margareta Larsson, 

vc hemtjänst Hisingen.  



Carina Andersson, Kungälv och Anna Hildesson, Härryda kommer också in som nya 

deltagare framöver (deltog ej idag). 

 

 

  

Korta punkter  

Genomgång av nya/pågående utredningar och överenskommelser (se även PP) 

- Utredning Äldreomsorgslag  (dir. 2020:142). Utredare Olivia Wigzell är inbjuden 

till GR den 18 juni.  

- Coronakomissionens delbetänkande (SOU 2020:80) – Några kommentarer från 

nätverket på betänkandet: Problemet inte är att det inte finns läkare anställda i 

kommunerna utan hur primärvården väljer att lägga sina resurser. Viktigt att 

lyfta att även socialtjänsten berörs av omställningen till en nära vård och bra 

att kommissionen synliggjort detta. Vi får heller inte glömma det sociala 

innehållet i äldreomsorgen även om fokus nu är på hsv.  

- Utökat äldreomsorgslyft (regeringsuppdrag 2021-01-14). GR har kontakt med 

Socialstyrelsen. Kontaktpersoner är inbjudna den 8 eller 9 februari. 

- Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) – kort om GR´s remissvar  

Alla remissvar kan läsas här:  Remissvar regeringen 

- ÖK Äldreomsorg, teknik och kvalitet (överenskommelse 2020-12-22). Kort 

information. 

- Utredningen fast omsorgskontakt (SOU 2020:70) Remissrunda pågår. Förslag på 

införande 1 jan 2022. SKR nämner i sitt remissvar bl.a. att man är positiva till 

förslaget, men vill att det ska kunna omfatta fler än undersköterskor – förslaget 

kommer annars att bli kostnadsdrivande för kommunerna. Ska inte ta av 

generella stadsbidraget för detta utan på annat sätt.  

- ÖK God och nära vård 202. Totalt 6,7 miljarder, varav 130 miljoner kr till 

kommunerna i VGR. Dialog inom RSS om fördelning och fortsatta 

stödinsatser. God och nära vård 2021 SKR 
 

Ett önskemål framkom från nätverket om att på något sätt följa upp vad som 

görs med alla stimulansmedel som nu kommer till kommunerna. 

 

Revidering Hälso- och sjukvårdsavtalet  

Dialog hålls om det pågående arbetet tillsammans med MAS/MAR-nätverket. VästKom och 

VGR meddelar att man inom kort ska gå ut med ett nyhetsbrev med information om 

revideringsarbetet. 

 

Presentation av FoU- coronastudie  

Theresa Larsen och Doris Lydahl, FoU i Väst redogör för sin studie om anhörigas och 

patienters upplevelse av vård i hemmet i coronatid. (Se sep. PP)  

 

Återkoppling från höstens workshops nära vård 

Anna Haglund delger resultat från de workshops som hållits. En fylligare 

sammanställning/slutrapport kommer att publiceras under februari. Denna kommer, 

tillsammans med övriga resultat från hela projekt Vårdens medarbetare, att ligga till grund för 

GR´s fortsatta arbete med omställningen till nära vård. 

Kommentarer från nätverket: Det skulle vara bra att ha workshops tillsammans med regionen 

framöver för att utveckla den nära vården gemensamt. Man ser det också som viktigt att 

allmänheten informeras om omställningen till en nära vård. 

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/viktigastegiforslagtillnysocialtjanstlag.36476.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html


 

Studie utevistelse på äldreboende 

Förfrågan om intresse att delta i studie inkommit från doktorand Madeleine Liljegren. 

Nätverket önskar få mer information om studien via mail.  

 

 

 

Nätverket 2020 

Sammanställning av nätverkets arbete under 2020 kommer att skickas ut till nätverket. Så 

även en sammanställning av arbetet som gjorts i Hälsofrämjande- och förebyggandenätverket 

under 2020.   

 

Nätverket 2021 

En reviderad handlingsplan har tagits fram. Då vi inte hinner gå igenom den på denna 

nätverksträff beslutar vi att nätverket läser och tar med eventuella kommentarer till 

kommande nätverksträff. 

Nätverket beslutar om några fördjupningsområden för 2021: 

- Strategiskt arbete med nyckeltal. Att fördjupa kunskaper och insikter kring 

nyckeltal, hur dessa kan tolkas och hur vi kan använde de i det strategiska 

arbetet. Föreläsning, grupparbete och erfarenhetsutbyte önskas. Ev. också 

kopplat till de många stimulansmedel som nu kommer. 

- Fördjupningstillfälle om pandemins effekter. Ett förslag från 

beredningsgruppen som nätverket ställer sig positiva till. I slutet av våren eller 

till hösten. Ev. som ett separat tillfälle. Frågor att diskutera kan vara t.ex. Vad 

innebär pandemin för vår verksamhet? Hur kommer den att påverka oss 

framöver? Kan kopplas till Handlingsplanen och/eller IVO´s tillsynsrapporter. 

En arbetsgrupp kan behöva tillsättas för detta arbete. 

- Ledarskap i pandemin.  

Theresa informerar om att FoU i Väst kommer genomföra studien om 

ledarskap i äldreomsorgen under coronapandemin som Doris Lydahl 

informerat om på tidigare möte. Ansökan om forskningsmedel från AFA 

försäkringar avslogs, men medel från VGR används istället. 

 
Nästa nätverksträff hålls den 19 mars (digitalt) 

Övriga datum att notera: 
12 februari: Välfärdsteknik och juridik Marie Stegard-Lind – inbjudan är utskickad via 
Outlook  
16 april: Vårdanalys om ledarskap i kommunal vård och omsorg – inbjudan är utskickad via 
Outlook  
18 juni, eftermiddag (prel): Olivia Wigzell bjuds in att berätta om utredningen 
Äldreomsorgslag - Inbjudan kommer.  
 

 

Antecknade gjorde Theresa Larsen och Anna Haglund 

 

 

 

 


