Nätverksträff 2020-04-03
äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer

Förkortat möte via skype med fokus
Corona Minnesanteckningar i rött
Närvarande
Camilla Karlsson, Lilla Edet
Agneta Caderoth, Göteborg
Fredrik Forsberg, Alingsås
Helene Ljungqvist, Kungsbacka
Daniel Pús, Partille
Theresa Larsen, GR
Anna Haglund, GR
Maria Ljung, GR

Dagordning nätverksträff skype 20-04-03
• Omvärldsbevakning
• Projektändringar pga Corona
• Snabbutbildning friställd
personal
• Erfarenhetsutbyte Corona

Aktuellt corona-läge

Antal smittade i Sverige:
5 466
Antal avlidna i Sverige:
282
Intensivvårdade patienter:
339
Antal kommuner med smitta* på äbo: 90
Bekräftat smittade i V.Götaland:
Antal avlidna V.Götaland:

457
9

Omvärldsbevakning
nationellt Corona
Sammanställning av information och utbildningar från Socialstyrelsen om Corona
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/ny-forordning-ger-socialstyrelsen-mandat-att-besluta-om-regioners-och-kommuners-resursanvandning/

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hantering, skyddsutrustning etc vid corona:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af7e0966fc1c4791a0f561d765eb1e29/handlaggningsrekommendation-vid-misstankt-infektion-av-20

Arbetsmiljöverket om egengjorda visir:
https://www.av.se/nyheter/2020/inga-sanktionsavgifter-pa-grund-av-skyddsutrustning/

Förklaring skillnad arbetskläder, skyddsutrustning etc:
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/skillnaden-mellan-arbetskladerskyddsklader-och-personlig-skyddsutrustning/?utm_campaign=corona31mars&utm_medium=email&utm_source=apsis

Utökat samarbete mellan MSB, SKR, Röda korset m.fl. för stöd till riskgrupper från civilsamhället
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjansten.32422.html

Information kring besöksförbud äldreboende:
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsattning/besoksforbudpaaldreboende.32683.html

Omvärldsbevakning
nationellt övrigt
Modellkommun välfärdsteknik – sista ansökan 14 april (bilaga)
Film om mobil närvård SU Östra:
https://skr.se/tjanster/merfranskr/larandeexempel/larandeexempel/akutochnarabreddochspets.32246.html
Slutbetänkandet Nära vård (SOU 2020:19) klart: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Länk till slutbetänkandet: http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
Länk till kommentarer från SKR:
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/utredningomgodochnaravardvalkomnasavskr.32668.html

Omvärldsbevakning regionalt/lokalt
Separata enheter avdelas för smittade patienter/brukare
- Mölndal inrättar boende för coronasmittade personer (både äldreomsorg och
funktionshinder)
- Göteborg omvandlar del av Bagaregården till enhet för coronasmittade
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/coronasmittade-patienter-ska-v%C3%A5rdas-p%C3%A5-%C3%A4ldreboende-1.26004453

VästKom Färdplan Nära vård – pausas
Råd för hur man har digitala möten

http://vastkom.se/omvastkom/digitaltmote.4.3359b17e170bff933b55e32b.html

Läkartidningen: Bra artikel med klinisk information covid-19 / https://samarbetsrum.skl.se/1142/files/downloadfile/29208

Intressant i GP om yrkena som får sadla om
https://www.gp.se/nyheter/sverige/h%C3%A4r-%C3%A4r-yrkena-som-kan-f%C3%A5-sadla-om-f%C3%B6r-att-st%C3%B6tta-v%C3%A5rden-1.25977296

GP-artikel om ökad vård i hemmet
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fler-%C3%A4ldre-f%C3%A5r-v%C3%A5rd-hemma-under-coronakrisen-1.25837779

Projektförändringar

Projekt Vårdens medarbetare/Nära vård och omsorg
Delprojekt 1 - Nära vård för vårdens
medarbetare
-

Kick off skjuts upp till 1 september – ny
anmälningslänk kommer efter påsk
Workshops skjuts till hösten – tacksam för
kontaktpersoner
Nära vård-film tas fram

Delprojekt 2 - Webbaserad
kompetensutveckling
-

Går tillfälligt över i arbete med
Webbintroduktion ”snabbspår”

Kommentarer om Vårdens medarbetarprojektet från nätverket 20-04-03:
Att planera för en kick off den 1 september känns tajt
– det kan bli svårt för kommuner direkt efter
sommaren, som kan bli tuff, att komma ifrån. Skjut
gärna fram en månad.

FoU-studier kopplade till nära vård och omsorg 2020
1. Den kommunala vården och omsorgens
kostnadsutveckling Detta projekt kräver kommunernas deltagande
och skjuts därför till hösten.

2. Uppföljning och analys av nyckeltal i den
kommunala vården och omsorgen. Arbetet pågår.
3. Följeforskning av projektet vårdens medarbetare.
Kopplat till nr 1 – skjuts därför också fram

4. Personcentrering i en kommunal kontext. Arbetar
tillsammans med forskare Doris Lyhdal

Kontaktperson på FoU i Väst: Theresa Larsen

Webbutbildning vård och omsorg
• Uppdrag från GR´s
socialchefsnätverk att ta fram ett
”snabbspår” för att vid en kris få
personal snabbt in i vården.
• Kort webbaserad utbildning med
målgrupp t.ex. friställd personal
från andra branscher.
• Befintliga utbildningar från bl.a.
Socialstyrelsen paketeras på GR´s
hemsida.
• Mål att ha en första version klar
innan påsk.

Kommentarer om webbutbildning från nätverket 20-04-03:
• Behovet är stort – bra att GR hjälper till med detta!
• Önskemål om någon form av test som personen kan göra och printa ut at ta
med till arbetsplatsen.
• Olika önskemål angående information om hygien vid covid-19. Kan man ha
extra information som fokuserar på riktlinjer för kommunens verksamheter?
Eller ska man lägga denna information som länkar till officiellt material?
Eventuellt komplettera med utbildning i ”hur man arbetar med smitta”.
• Kan MAS-nätverket kopplas på när det gäller att hålla covid-information
aktuell?
• Utbildning om palliativ vård bör finnas med (dock inte på för avancerad nivå).

Övrigt framöver…
Anna Nergårds presentation av slutbetänkande Nära vård den 23 april är
uppskjuten. Följ information på http://www.vastkom.se/samverkansdagen2020
Socialtjänstutredningen: 12 juni ligger kvar t.v. Inbjudan kommer.

Välfärdsteknikutredningen: 11 maj. Troligen skype. Information kommer.
Nästa nätverksträff: Den 4 juni – återkommer om formerna.
Planerat innehåll:
• Rûddi Porsgaard om Den visa organisationen – tillitsbaserat ledarskap.
• Personalbudgetprognos. Tas fram av SKR tillsammans med Åsa Nilsson, GR
Inställt idag:
• Mänskliga möten (Gunilla Bergström och Annika Strandberg)
• IBIC Kungsbcka (Theresa Larsen)

Erfarenhetsutbyte fokus
Corona

Erfarenhetsutbyte Corona – korta anteckningar
Största utmaningarna i kommunerna nu?
• Utrustningen är största problemet.
Har haft smitta i hemtjänsten och på säbo. Det finns en stor oro hos personalen. Begränsning av antal personal ger utmaningar vid sjukdom.
Mycket oro hos personal – mest hos de som inte arbetar med smittan.
Det är ett stort tryck utifrån och även stort tryck från vårdtagare/anhöriga.
• Tips från Partille: Har utrustat alla verksamheter med ”akutlådor” med skyddsutrustning och en mapp med information om hygienrutiner etc. Här kan man ta
utrustning vid behov. Trygghet. Man har inte rört lådorna ännu.
• Provtagning – det finns två olika prov: Ett som svarar på m du har smitta eller ej (blir enbart en ögonblicksbild då man kan bli smittad direkt igen när man
kommer hem) Ett annat prov svarar på om du utvecklat antikroppar. Det finns ett stort behov i kommunen att kunna använda detta. Då kan man säkerställa
personal som varit hemma att de kan gå ut och jobba tryggt.
Här finns behov av övergripande riktlinjer!

Vad kan ni hjälpa varandra med? Vad kan GR hjälpa till med?
• Kommunerna mäktar inte med att samarbeta nu. Fullt eget fokus och samverkan i Vårdsamverkansstrukturerna.
• Bra hjälp från GR är den webbutbildning som nu tas fram. Skulle också gärna se att vi sprider goda exempel – om man hittat bra lösningar, vi har skapat
trygghet för medarbetarna så här osv.

