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Anteckningar
1.

Välkommen

Sarah Dunér, Mölndal, hälsas välkommen till nätverket.

2. Korta informationspunkter från GR och nationella arenor
•
•

•
•
•
•
•
•

Socialstyrelsen: Rehabilitering vid Covid-19 (bildspel)
Socialstyrelsen: Munhälsa - Charlotte.fagerstedt@socialstyrelsen.se
(bildspel)
National handlingsplan patientsäkerhet (presenterades på
socialchefsnätverkets fördjupningsträff, bildspel)
Representanter till Nätverk patientsäkerhet och omvårdnad och
Beredningsgruppen för läkemedelsnära produkter
Fyrbodal om Tunstalls larm: lis.palm@fyrbodal.se
SKR: Rekryteringsrapport 2020
Regeringen: Utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten klar.
Påminnelse om GR webbintroduktion vård och omsorg

•

Branschråd äldreomsorg – Beslut klart. Representanter från ÄO/HSnätverket blir Daniel Pús och Carina Fransson. De kommer att vara länken
mellan nätverket och Branschrådet. Viktigt att nätverket är delaktiga i
arbetet. Även finansiering är klar via ESF-medel. Mer information finns på
hemsida/GR: GR branschråd äldreomsorg

•

Äldreomsorgslyftet: Utbildningsinsatsen har påbörjats under hösten
och samordnats av GR. Sammanställning av fördelade statliga medel 2020
(bifogas). Alla GR-kommuner utom Göteborg har nyttjat sin del.
Regelbundna avstämningsmöten har hållits med kommunernas
kontaktpersoner för ÄO-lyftet. Socialstyrelsen har deltagit.
Beslut om nya statliga medel för 2022/23 väntas 18 december. Eventuellt
blir satsningen nästa gång bredare och kan omfatta specialistutbildningar
och både usk och leg. Utlysning av nya medel väntas den 8 januari. Vi
bevakar och informerar när vi vet mer.
ÄO-lyftet innefattar även den del som bekostar utbildningsplatserna. Även
här väntas nya medel. GRU har gått ut med en fråga till kommunerna om
hur utbildningskapacitet ser ut för nästa år och svaren indikerar att det blir
färre platser nästa gång.
Informationsbrev skickas ut i veckan. Förfrågan om inventering av hur
många som kan vara aktuella för utbildning kommer att skickas ut när
beslut om medel fattats.
Partille funderar på att gå ut men annonsering för att rekrytera personer
som anställs och går ÄO-lyftet. Finns det fler som funderar i samma banor?

•

SKR/GR: Förstudie Yrkesresa vård och omsorg pågår (bildspel)
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•

Tips:
o

o

•

Seminarium 11 december Vårdens medarbetare
Förslag bjuda in GU, diskutera kompetensutveckling leg. personal?
Inom området nära vård så har GR haft möte med GU. Dialog
innehöll tankar kring kompetensutveckling. Nätverket föreslår att
frågan lyfts till Branschrådet men det skulle också vara intressant
att bjuda in till nätverket för dialog.

Hälsofrämjande- och förebyggandenätverket. Anna önskar att
kommunerna inkommer med besked om deltagande 2021. Tjörn, Lilla
Edet, Kungälv, Mölndal, Partille vill fortsatt vara med. Alingsås
återkommer. Nätverket ger återkoppling att det varit ett mycket bra och
värdefullt nätverksarbete. Anna har tidigare sänt ut mail till nätverket om
fortsatt deltagande och önskar svar snarast.

3. Dialogfrågor
Revidering av HSV-avtalet
- Kort dialog om arbetet i gruppen för Specialiserade hälso- och sjukvårdsinsatser
av Mona Månsson. Det är inget eget avtal utan det är en del av huvudavtalet.
Gruppen ska inte definiera HUR utan ATT vi ska arbeta. Gruppen ska ta fram ett
textförslag till huvudavtalet. Det man ser är att vi gör väldigt olika. Viktigt att
använda samma definitioner och dialoger sker kring närsjukvårdsteam. Samsyn
kring begrepp/definitioner är viktigt, ex sjukvård i hemmet kan inte bara
kommunen göra utan även regionens primärvård och vilka är målgrupperna? Goda
exempel som ex Fyrbodal har tagit fram en rutin kring Trach. Kan det bli på
länsnivå? Mycket hälso- och sjukvård kan ske i hemmet och läkarmedverkan är AO för kommunerna. Vi behöver kunna följa det på något sätt så att vi visar på vad
som händer. Medskick till Mona att det resonemang hon lyfter verkar väldigt bra
och klokt. Önskan att Mona återkommer under vården med mer information.

IVO;s granskning av läkarmedverkan på SÄBO under Covid 19
Tråkig läsning men bra att granskning gjorts. Det kommer något bra ur detta.
Nätverket ser att det har varit ett för stort ansvar för sjuksköterskorna under covid19. Samverkan med vårdcentralerna har varierat. Det är en stor utmaning att få
vårdcentralerna att definiera sitt uppdrag kring samordningsansvaret. Ett
förtydligande behövs. Läkarmedverkan/ansvaret är otydligt. En dröm flera
kommuner har är att få samma som korttid, dvs att man har en utsedd vårdcentral
som är ansvarig. Dock svårt utifrån vårdval. Det är försvårande för samarbetet med
flera olika aktörer i primärvården, inte privat kontra offentlig, utan att det är flera
aktörer som agerar olika. Rapporten visar hur det fungerar, både utan och med
pandemi.
I Härryda har medarbetarna tagit del av rapporten vilket inneburit bra dialoger.
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På Tjörn finns två vårdcentraler och de har tillsammans förtydligat
samordningsansvaret. De har även regelbundna möten. Önskan om att fördjupa
dialoger om detta finns i nätverket.

4. AllAgeHub (AAH) och Modig om digitalisering och välfärdsteknik inom vård
och omsorg. Presentation och gruppdiskussioner.
Monica Wallström, MODIG och Carolina Fornell och Helena Molker Lovén, AAH.

All Age Hub
AAH utvecklar, paketerar och sprider kunskap om välfärdsteknik.
Hur fungerar en testbädd: Användarna hittar något de vill pröva eller har behov av.
De vänder sig till AAH som sedan tar vidare detta till leverantörer/utvecklare. De
möjliggör tester som kan genomföras säkert och systematiskt. Resultat blir
användbara för leverantör och användare så att det kan vara vägledande för andra.
Alla kommuner har en testledare som kan hjälpa till och stödja kring tester mm.
AAH har en digital hemsida som heter webbexbo där olika företag lägger upp vad
de kan bidra med. Länk webbexbo. AAH har ett nyhetsbrev som sänds ut
regelbundet.

MODIG- Mer omsorg för digital teknik.
Sju av 13 kommuner i GR deltar i projektet som startades 2019. Med anledning av
pandemin har projektet förlängts i tre månader. Fokus är nu på de två målen,
stärkt digital kompetens och metodstöd för att främja ett långsiktigt lärande.
Projektet innehåller utbildningar på strategisk- och operativ nivå för chefer som
exempelvis utbildningen om förändringsledarskap vid digitalisering. Deltagande
kommuner har ett digitaliseringsombud så kallade ”doers”. Utvärdering så här
långt visar ökad digital kompetens hos baspersonalen och chefer. Arbetssätten har
förändrats minimalt i dagsläget, vilket intensifierat arbetet mot målet. Ny
utvärdering nästa år. Metodutveckling för ökad digital användning har en bit kvar,
och deltagarna arbetar med framtagandet av en strategi. Gott exempel är Partille
som tagit fram en digital plattform för samtliga utbildningar.
Nätverket lyfter att personalens kunskaper har ökat och att verktygen har blivit
bättre. Större digitala förändringarna går långsamt och de kräver stora resurser. En
utmaning är att leverantörer lovar saker som de inte håller och hänvisar till
kommande uppdatering mm. Resurser, infrastruktur och pengar är stora hinder
vilka behöver övervinnas för att komma vidare.
IT sektorn och GDPR är den trånga halsen att komma igenom. Hur man tolkar
GDPR är också olika inom och mellan kommunerna. Kan det vara något för GR att
komma vidare med? Kan man ha en gemensam IT standard? Möjligheter med AAH
med en testmiljö gör att det blir lättare för andra att gå vidare. Avtalsfrågor blir
lättare.
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Nätverket identifierar även att socialtjänsten är på banan men det är IT enheterna
som inte har samma fart. Det är fullt upp med det som redan är igång.
Slutkonferens för projekt MODIG den 21 april 2021 digitalt.

5. Övriga och ev. kvarvarande punkter
Enkät fokusområden GR-nätverk: Genom den här enkäten önskar GR få
vetskap om hur du och andra nätverksrepresentanter uppfattar nyttan med
samarbetet inom GR. Med fokus på några av politikens utpekade områden för
2020. Samtliga chefsnätverk får svara (anpassade enkäter utifrån ansvarsområde).
Underlag för årsredovisning. Cirka 10 min att besvara. Enkäten skickas ut efter
mötet med nås även här: https://sv.surveymonkey.com/r/Z8XS9CS
Nätverksträffar 2021
4 februari
19 mars
27 maj26 augusti
15 oktober
2 december
God Jul och Gott nytt år önskar Beredningsgruppen!

Genom Anna och Maria
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