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Pass 1: Hållbar socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård genom GR samverkan 

• Välfärdens utmaningar: 

Fem utmaningar av särskild betydelse för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård: 

• Färre ska försörja fler 

• Digitalisering 

• Ojämlik hälsa och livsvillkor 

• Förändrade mer komplexa behov 

• Ökad otrygghet 

 



 

• De fyra viktiga områden som utredningen anser svarar på utmaningarna och leder till en 

hållbar socialtjänst är: 

1. Förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst 

2. Kvalitet - Kunskapsbaserad socialtjänst 

3. Insatser utan föregående biståndsprövning 

4. Planering - Övergripande och långsiktig planering samt socialtjänstens kunskap tas 

tillvara i samhällsplaneringen. 

Under den första dagen identifierar vi frågor inom respektive område där kommunerna 

tjänar, kvalitativt och ekonomiskt, på arbete över kommungränserna. 

• De områden som temagrupp Hälso- och sjukvård har identifierat som viktiga att arbeta 

vidare med i GR samverkan.    

1. Definiera vad som är specialiserad vård/primärvård utifrån olika insatser på ssk, at 

och ft (nivå) 

2. Förbättrad läkarmedverkan i kommunal HSV -24h. Ex jourtiden måste förbättras. 

3. Primärvård- ökad medverkan av vårdcentralerna i det lokala arbetet  
  

Nätverket instämmer i frågornas vikt och prioriteringen av frågorna.  

Från dialogen kring Hållbar socialtjänst och första linjens socialtjänst:  

Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, har skrivit flera artiklar om vikten av en reformering av 

socialtjänsten. Samtidigt viktigt att framhålla att sociala problem är ett gemensamt ansvar, där alla 

som har ett samhällsuppdrag behöver agera. FSS anser att till den första linjen ska den som behöver 

hjälp enkelt kunna vända sig för att få stöd och hjälp. 

Socialtjänsten ska tidigt uppmärksamma problem, innan de hunnit bli stora. Inga långa utredningar 

ska då behövas och inte heller så mycket dokumentation. Detta kan bidra till att öka tilliten till 

socialtjänsten bland människor i till exempel utsatta områden 

I dialogen är nätverket eniga om att samverkan är viktigt! För att lyckas behöver vi arbeta 

gemensamt med alla sektorer i kommunen.  

Även nära vård satsningen behöver vara mer långsiktig för att skapa förutsättningar.  

Pass 2: Hållbar socialtjänst genom planering av insatser 

Åsa från FoU i Väst ger exempel på uppföljning som GR har genomfört på uppdrag av kommunerna 

och i projekt.  

Några GR-exempel är: 

• Regionala bilder av segregation (Rebas-projekten)  
• Lokal uppföljning av ungdomspolitiken – Lupp-samarbetet i GR som gör det möjligt 
att följa ungas livssituation  
• Samordningsförbundet Älv & Kust – ”Analysmodell” för kunskapsbaserad prioritering 
av målgrupper och insatser  
• Psykiatriinventering för Göteborgs stad  
• Nyckeltal Personalhälsa  



 

• Utbildningsnivå personal i äldreomsorg och hemsjukvård  
• Indikatorer på Nära vård – kommunal hälso- och sjukvård  
• Psykisk (o)hälsa i Centrum och Örgryte-Härlanda (2020)  
• Familjehuset i Kungälv (2017–2018)  
• Öppna jämförelser inom det sociala området 

Nätverket efterfrågar stöd i analys och i att ta fram några viktiga nyckeltal att jämföra över tid.  

Pass 3: Hållbar socialtjänst genom kunskap och beprövad erfarenhet 

Det finns ingen enhetlig definition av kunskapsstyrning men generellt är det ett begrepp för att 

poängtera detsamma som evidensbaserad praktik: kunskap ska styra beslut och verksamhet 

Det förutsätter  

a) att det finns tillgänglig kunskap för den som ska praktisera den 

b) att det finns förutsättningar att använda tillgänglig kunskap 

Kunskapsstyrning är en förutsättning för evidensbaserad praktik! 

Nationella sammanhang 

Det viktigaste att veta är att det finns flera arenor för lokal nivå att påverka och medverka där vi kan 

tillsammans kan möjliggöra en socialtjänst byggd på bästa tillgängliga kunskap! Frågor kan lyftas 

genom Cecilia och Lena och tillsammans kan vi prata om till vilken arena och på vilket sätt det man 

funderar kring utifrån ett nationellt perspektiv kan lyftas. 

Beslut 

 

• Vi enas om att prova att renodla informationstillfällen som kan vara öppna för fler från 

verksamheterna. Ett syfte är att frigöra tid för dialog, erfarenhetsutbyte och att ge utrymme 

för utvecklingsfrågor samt påverkansarbete. 

• Välfärdens utmaningar och nätverkets prioritering av frågor utifrån hållbar socialtjänst och 

kommunal hälso- och sjukvård kommer framåt att vara vägledande för nätverkets 

mötesagenda. 

• Vi summerar dagarna och tar nästa steg på första nätverksmötet i höst.  

 

Antecknat av Cecilia Axelsson 

 


