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Anteckningar 

NÄRVARANDE FRÅN NÄTVERKET 

Ebba Gierow, Ale 

Karin Alvermalm, Alingsås 

Anita Hedström, Alingsås 

Ann-Louise Östman, Göteborgs Stad 

Monica Sörensson, Göteborgs Stad 

Christina Alvelin, Göteborgs Stad 

Tina Isaksson, Göteborgs Stad 

Lena Lager, Härryda 

Lena Arnfelt, Kungälv 

Karin Martinsson, Kungsbacka 

Monika Bondesson, Lerum  

Lotte Mossudd, Lilla Edet 

Helen Smith, Mölndals Stad 

Eva Klang Vänerklint, Mölndals Stad 

Rickard Persson, Stenungsund 

Shujaat Noormohamed, Tjörn 

Malin Tisell, Öckerö   

NÄRVARANDE FRÅN GR 

Lena Holmlund 

Cecilia Axelsson 

Margareta Forsberg, FoU i Väst 

 

Anteckningar 

1. Mötet inleds  

Lena Holmlund hälsar alla välkomna till mötet. 

2. Kunskapsbaserad socialtjänst  

Margareta Forsberg, FoU i Väst, berättar om olika perspektiv utifrån 

kunskapsbaserad socialtjänst. FoU ska bidra till att arbetet bygger på kunskap. 

I SoU om hållbar socialtjänst finns ett förslag till ny skrivning: ”Verksamheten 

inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet.” 

Beprövad erfarenhet handlar om att man ska pröva, följa upp och beforska 

innan man sprider arbetssätt och metoder i stor skala. Nyskapande och evidens 

är egentligen inte en motsättning men det krävs att man nyskapar medvetet 

och följer upp. Bilder från presentationen skickas ut till socialchefsnätverket. 
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3. FoU informerar – projekt inom hälso- och sjukvårdsområdet 

Margareta Forsberg, FoU i Väst, berättar om nio olika aktiviteter (åtta projekt 

och ett forskarnätverk) som har genomförts av FoU i Väst inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Projekten har belyst olika nivåer: Från patienters 

upplevelser till strukturella förutsättningar och har bedrivits genom 

finansiering från VGR, Västkom, statliga stimulansmedel samt Riksbankens 

jubileumsfond.  

FoU-rapporter om nära vård 

• Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg? 
• Patientenkät kommunal hälso- och sjukvård 2021 
• Enkät till kommunala sjuksköterskor – hur personcentrerad tycker 

de att vården är? 
• Utveckling av nyckeltal för att följa omställning till god och nära 

vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner 
• Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under 

coronapandemin 
• Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv 
• Personcentrering i kommunal vård och omsorg 

4. Primärvårdsuppdraget 

Ebba Gierow, Ale, som är varit representant från GR i arbetsgruppen 

Primärvårdsuppdraget, berättar om nuläge i processen.  

 

Syftet har varit att, på uppdrag av SRO, tydliggöra kommunernas respektive 

VGR:s primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i 

utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan 

huvudmännen. Med utgångspunkt från ny skrivning primärvårdsuppdraget i 

HSL ska både kommunernas primärvårdsuppdrag och VGRs 

primärvårdsuppdrag beskrivas. Utifrån dessa beskrivningar ska 

samverkansområden identifieras och gränssnitt samt ta fram förslag till 

gemensam utveckling. 

Ebba Gierow berättar att parterna i flera omgångar har arbetat var för sig men 

också träffats gemensamt. Det har varit bra samtal.  

 

47 av 49 kommuner svarade på utskickad enkät. Det finns nu ett stort underlag 

av information. Utifrån enkäterna drogs några slutsatser samtidigt som 

materialet finns kvar för fortsatt arbete och kunskap i frågan.  

 

I arbetet är regionala och kommunala representanter överens om var att vi har 

bra dokument, avtal och överenskommelser men att följsamheten brister.  

 

Rapporten från primärvårdsuppdraget kommer att bestå av tre delar. En 

kommundel, en regiondel och en gemensam. Samtidigt som rapporten besvarar 

flera frågor kommer ett fortsatt arbete att krävas. 

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/vadkostardetattvardapatienterikommunalvardochomsorg.5.55c7f6a917cc221ffc558a1.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/patientenkatkommunalhalsoochsjukvard2021.5.58e4a3c117c119ce85b3e7b7.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/hurpersoncentreradtyckersjukskoterskorattvardenar.5.130f02f217ce99065d010685.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/hurpersoncentreradtyckersjukskoterskorattvardenar.5.130f02f217ce99065d010685.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/utvecklingavnyckeltalvidomstallningtillgodochnaravard.5.31305b8f178fec5d5c85620.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/utvecklingavnyckeltalvidomstallningtillgodochnaravard.5.31305b8f178fec5d5c85620.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/patientersochanhorigasupplevelseravvardihemmeticoronapandemin.5.2c9665f617704cb69f3299e1.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/patientersochanhorigasupplevelseravvardihemmeticoronapandemin.5.2c9665f617704cb69f3299e1.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/omstallningentillnaravardurettkommunaltperspektiv.5.2c9665f617704cb69f32517.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/personcentreringikommunalvardochomsorg.5.78b42a95177f28ecdae1176.html
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Läs mer här: Primärvårdsuppdraget: Med primärvården som nav i 

utvecklingen av god och nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland 

(vardsamverkan.se) 

 

5. Statliga medel Nära Vård 2022  

Temagrupp Hälso- och sjukvård och Temagrupp Digitalisering föreslår 

Socialchefsnätverket att ta inriktningsbeslut kring statliga medel för 2022.  

Syftet med inriktningsbesluten är att GR-gemensamma processer/aktiviteter 

inte ska fördröjas eller avstanna.  

Beslut Nära Vård: Medel avsätts enligt samma fördelning som 2021 (90% 

kommun, 10% GR-gemensamt) under förutsättning att inga större 

förändringar sker i inriktning eller omfattning av medel. Dvs, medel för GR-

gemensamt arbete 2022 ska inte överstiga medel för GR-gemensamt arbete för 

2021, i så fall justeras förslaget kring fördelning.  

Områden för gemensamma satsningar: 

• Stöd till kommuner inom Nära vård (flera aktiviteter) 

• Verksamhetsutveckling digitalt (LMS- kompetensutvecklingsplattform 

och fortsatt satsning från Temagrupp digitalisering) 

• Ta fram kunskapsunderlag (FoU) 

Temagruppen Hälso- och sjukvård tar fram detaljerad plan när ÖK har 

tillkännagivits. 

Beslut Digitalisering: Samma totalsumma avsätts 2022 som för 2021. I 

första hand används samtliga medel från den gemensamma potten avsatt till 

GR från  

ÖK nära vård. Detta beror på de slutliga skrivningarna i ÖK. 

I andra hand avsätts medel i enlighet med samma upplägg som för 2021:  

400 000 kr från ÖK Nära vård, 200 000 kr ÖK äldreomsorg (ca 1,5 % av varje 

kommuns tilldelade medel). 

Områden för gemensamma satsningar 

• Breddinförande av teknik och/eller e-tjänster 

• (Digitala möten kring individsamverkan)  

• Utbildningsinsatser till ledning och nyckelfunktioner 

Temagrupp Digitalisering tar fram detaljerad plan när ÖK har tillkännagivits. 

6. Teknisk förstudie om it- stöd för gemensamt utförarregister  

Lena Holmlund berättar om den tekniska förstudien som har visat att det finns 

tekniska och juridiska förutsättningar gällande ett övertagande av 

registersystem från Skånes kommuner. 

Beslut: Socialchefsnätverket ger GR i uppdrag att ta fram förslag på 

projektplan och projektorganisation samt kostnadsberäkning. 

Dialog och beslut utifrån framtaget förslag sker på möte den  

21 januari kl 13:00-14:30.  

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/primarvardsuppdraget/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/primarvardsuppdraget/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/primarvardsuppdraget/
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Socialcheferna ombeds bjuda in de som behöver delta i dialogen, och för att 

kunna fatta beslut.  

En grundförutsättning för det fortsatta arbetet är att Skånes kommuner delar 

med sig av koden till en kostnad som bedöms rimlig. 

7. Arbete genomfört under 2021 och dialog om prioriterade frågor inför 

2022 

För att medlemskommunerna ska få så stor nytta som möjligt av GR krävs en 

dialog om kommunernas utmaningar och behov. Mellan februari 2020 och 

september 2021 genomfördes därför digitala dialogmöten mellan samtliga 

ledningsgrupper för socialförvaltning eller motsvarande i kommunerna och 

ledningsgruppen för GR:s avdelning Arbetsmarknad och social välfärd 

Lena Holmlund återkopplar från genomförda kommundialoger. I dialogerna 

framkommer att chefsnätverken ses som viktiga forum för omvärldsbevakning, 

erfarenhetsutbyte och arbete med strategiska frågor. Man anser att GR ger 

kompetens- och verksamhetsutveckling av god kvalitet som ger mervärde för 

medarbetarna och att FoU i Väst bidrar till en mer kunskapsbaserad 

socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 

Nedan anges det som kommunerna angett att man önskar utveckla och stärka: 

 

• Mer tvärande arbete mellan chefsnätverken – det ger stöd i 

brobyggandet i den egna kommunen.  

• Ytterligare samordningsvinster genom fler gemensamma satsningar 

liknande Yrkesresan och FoU-plattform arbetsmarknad? 

• Det GR-gemensamma arbetet är inte alltid känt i kommunerna.  

• Kommunerna har ytterligare behov av statistik och analys. 

 

Cecilia Axelsson berättar om det arbete som har bedrivits under 2021. Bilder 

skickas till socialchefsnätverket.  

I dialogen under mötet om prioritet för socialchefsnätverket 2022 framkommer 

bland annat att socialcheferna önskar erfarenhetsutbyte utifrån nya 

socialtjänstlagen, och digitalisering. Men önskar även fortsatt arbete utifrån 

god och näta vård och digitalisering. Cecilia Axelsson kommer att sammanfatta 

önskemålen om prioriterade frågor, diskutera vidare med beredningsgruppen 

och därefter planera in dem som fokusområden under nätverksmöten 2022.  

8. Mötet avslutas 

 

Antecknat av 

Cecilia Axelsson, planeringsledare 

 


