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Redovisning för direktionen om mål 7 och 8 i verksamhetsplanen
Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård
och omsorg
Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga
De områden på förbunden som främst arbetar med dessa båda mål är Hälsokällan, FoU
Socialtjänst, nätverksledare IFO, socialstrateg, e-samordnare med inriktning e-hälsa,
processledare för Vård- och omsorgcollege samt projektledare för de projekt som just nu
pågår och som har anknytning till målen.
Generellt kan konstateras att förbundets uppdrag påverkats av situationen med covid-19.
Många uppdrag har ändrat karaktär under våren och arbetssätt har behövt anpassas för att
möta kommunernas behov. Många planerade aktiviteter har skjutits fram och en del frågor
parkerats. Men många processer fortskrider som planerat, om än i en något annorlunda form.
Nedan följer det vi valt att lyfta fram som vi arbetar med inom ramen för de båda målen.
Gemensamma riktlinjer
Vi medverkar i det intensiva arbete som pågår med att hantera situationen på grund av covid19. Bland annat deltar vi på möten två gånger per vecka tillsammans med kommunerna
(medicinsk ansvarig sköterska, socialchef och säkerhetssamordnare), primärvård, sjukhus och
vårdhygien. Mötets syfte är att delge information, ta fram nya rutiner gällande till exempel
hygien och skydd, förenklad utskrivning av patienter från sjukhus, kunna ta hem personer
med covid-19 smitta, samordna behov av skyddsutrustning med mera.
Kommunalförbundet arbetar tillsammans med de andra kommunalförbunden i länet,
VästKom, vårdsamverkan, Regionservice, mikrobiologen och vårdhygien i dagliga möten för
att möjliggöra provtagning i form av egentest för medarbetare inom kommunal vård och
omsorg. Syftet är att möjliggöra så tidig återgång i arbete som möjligt för medarbetare som
har lindriga symtom men som efter provtagning visar sig negativa till covid-19.
Kommunalförbundet är aktiva i arbetet med att ta fram en gemensam färdplan för Nära vård
tillsammans med de andra kommunalförbunden i länet, VästKom och Västra
Götalandsregionen. I detta arbete ingår även att vara delaktig i översynen av hälso- och
sjukvårdsavtalet mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen.

Förbundet har rollen som processledare för arbetet med att ta fram praktiska tillämpningar
som ska leva upp till patientsäkerheten för barn- och ungdomar inom korttidsverksamhet.
Stöd, gemensamma satsningar och processer
Socialcheferna har beslutat att använda delar av medel från den statliga överenskommelsen
om Nära Vård till ett Fyrbodalgemensamt arbete med att ta fram stöd dels för omställningen
till Nära vård dels för stöd till vårdens medarbetare. Satsningen ska fokusera på kommunernas
behov och ska docka an till det regionala arbetet som pågår.
Socialcheferna har också gett Annica Johansson och Maria Klamas på förbundet samt Malin
Johansson (socialchef i Mellerud) i uppdrag att se över processen kring statliga medel för
Överenskommelse psykisk hälsa när det gäller region- och kommungemensamma medel. Hur
processen ser ut från förslag till beslut är i dagsläget svårt att överblicka. Uppdraget är att
tydliggöra denna kedja och tillse att framtagande av underlag för hur medlen ska användas (i
relation till kommuner/regionens behov i samspel med det som anges i såväl den
länsövergripande som i den delregionala handlingsplanen), diskussioner och beslut fattas så
välgrundat som möjligt och skyndsamt utan onödiga administrativa/byråkratiska omvägar.
Rent konkret innebär det att återgå till en samordning på delregional nivå när det gäller dessa
satsningar, och samverka med de övriga delregionerna (och regionen) för att hålla ihop
satsningar i länet, men också tillse att de delregionala specifika förutsättningarna och behoven
kommer till uttryck. Man anser också att dessa statliga satsningar psykisk hälsa som avser
region & kommungemensamma medel ska hanteras inom den befintliga struktur som finns,
det vill säga via vårdsamverkan.
Inom området Personligt Ombud (PO), har en processutvärdering pågått under två år.
Rapporten är klar 31 maj och kommer att skickas ut till alla berörda. En presentation av
utvärderingen är planerad till september.
Uppstart av en gemensam integrerad mottagning för barn och unga (Minimaria) med
missbruksproblem är påbörjad. FoU socialtjänst har fått ett nytt uppdrag av socialcheferna, de
ska tillsammans med representanterna i de olika FoU-rummen beskriva arbetet och
utmaningarna med anhörigstöd. Arbetet kommer att påbörjas i augusti och sammanställningen
kommer att presenteras för socialcheferna i december.
Stöd i att arbeta kunskapsbaserat gällande gränsdragning mellan egenvård och hälso- och
sjukvård pågår. Kommunalförbundet är på plats i de kommuner som uttrycker behov, hittills
2020 har möten genomförts i sex kommuner.
Vård- och omsorgscollege kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram upplägg för
PRAO. Vidare arbetar lokala college med yrkes- och elevambassadörer som kan bidra med
information och inspiration till att studera inom vård- och omsorg.

Förbundet har under året varit en viktig del i programmet FVM, framtidens
vårdinformationsmiljö, där kommunerna nu har avropat de optioner man vill köpa.
Programmet går in i nästa fas som är implementering. När det gäller välfärdsteknik har
kommunerna kontinuerligt fått information via digitala kanaler om rapporter, webbsändningar
mm om utvecklingen inom området.
Nätverk, utbildningar och aktiviteter
Så gott som alla nätverksmöten har under våren kunnat genomföras, framförallt digitalt eller
blandat fysiskt och digitalt. Många anställda tar sig tid för att delta och ta del av kollegornas
erfarenheter och tips. Två nya nätverk har inrättats. Ett för chefer för personliga assistenter
och ett med fokus på digitalt stöd och IKT (DIKT-nätverket) inom verksamhetsområde
funktionshinder och socialpsykiatri.
Kommunernas behov av snabbutbildning för personal inom vården har undersökts.
En forskningscirkel om äldres behov av trygghet som skäl för att flytta in på särskilt boende
kopplat till upplevd ensamhet, planeras för vård och omsorgspersonal. Dessutom ska ett
flertal seminarier ges om livsviktiga existentiella samtal med äldre. Ett forskningsprojekt
kopplat till Barnahus pågår. Den första delstudien är snart klar, i den är fokus på
socialarbetarnas upplevelser och erfarenheter av metoden BIM (Barnahusets insatsmodell).
Den andra delstudien ska påbörjas, i denna är familjerna som deltagit i BIM i fokus. Nästa år
beräknas hela projektet vara slutfört. Ett arbete med att systematisk följa olika upp placerade
barn ska inledas. Stöd kommer att ges till de kommuner som gör SKR:s brukarundersökningar
i höst inom IFO och funktionshinderområdet – för att få ett systematiskt underlag till att
utveckla verksamheterna baserat på användarnas upplevelser.
Ovan nämnda DIKT-nätverk har representanter från 11 av våra 14 kommuner.
Representanterna där är utvalda av FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri och ska vara
personer som i någon mån arbetar lite extra med välfärdsteknik, IKT och annat digitalt stöd.
Syftet är att de ska få ökad kunskap och inspiration och ha ett kollegialt och kommunalt
utbyte i dessa frågor. Allt för att bättre kunna vara ett stöd för kollegor och ytterst för
brukarna så att deras delaktighet och självständighet kan öka, men också tillse att det digitala
stödet inkluderas som en del i det ordinarie stödet. Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram
en utmärkt skrift om digitala möte som uppskattas och används av många.
Ett av målen för Vård- och omsorgscollege (VoC) är att validering ska kunna utföras av
utbildningsanordnare utifrån nationella riktlinjer. Under hösten 2019 genomfördes en 2dagars workshop ledd av Validering Väst, en uppföljning kommer att genomföras under
hösten. Det pågår också ett arbete kring nya ämnen och kursplaner på Vård- och
omsorgsprogrammet – VoC Fyrbodal samverkar kring detta med utvalda nätverk och
utbildningsanordnare.

Under hösten kommer en utbildningsinsats att genomföras kring suicidprevention riktat till
äldre, planering för detta pågår. Den ena delen handlar om en generell utbildning/föreläsning
riktat direkt till gruppen 65 och äldre med minst ett tillfälle i varje kommun, målet är att nå
1 200 personer. Den andre delen är utbildning i Mental Health First Aid (MHFA) riktat till ett
mindre antal personer i föreningar och organisationer som möter äldre.
Projekt
Vi-projektet med målgrupp unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS) startade
upp 1 april. Projektet handlar mycket om att utveckla samverkansformer, utveckla aktiviteter
och modeller för bemötande. Elisabeth Hansson är delprojektledare för Fyrbodals
kommunalförbunds del av projektet som samlar flera av kommunerna i ett arbete kring att
utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Projektets huvudägare är
Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen. Även Sjuhärads kommunalförbund är
part i projektet och kommer i sitt delprojekt att arbeta nära oss. Just nu pågår planeringsfasen i
projektet och mycket fokus ligger på att sprida information, förtydliga uppdragen i de olika
delprojekten, skapa rutiner och struktur kring administrativa uppgifter samt skapa samsyn och
bygga nätverk inför genomförandefasen som inleds i augusti. Projektet pågår till och med juni
2022.
Projektet mot hedersrelaterat våld fortsätter även under 2020. Fyrbodals kommunalförbund
bidrar i projektet främst genom Hälsokällan som håller en mängd utbildningar i ämnet för
personer som möter individer i olika sammanhang. Det finns ett stort behov av
kompetensutveckling.
Även projektet Integritet i förskolan rullar på enligt plan. Projektet tar slut i december 2020,
förbundet undersöker möjligheten till att ansöka om sociala investeringsmedel för att kunna
sprida erfarenheterna till fler kommuner och fler förskolor och skolor.
Vård- och omsorgscollege nationellt har beviljats ESF-medel för ett projekt med fokus på
uppföljning, revidering och vidareutveckling av metodmaterial för validering,
kompetensutveckling för yrkesverksamma, utveckling av modell för valideringshandledare
och tydliggörande av regionala VOC:s roll som stödstruktur.
Vill du veta mer?
På Fyrbodals kommunalförbunds hemsida finns mer information om våra verksamheter och
uppdrag samt kontaktuppgifter till dem som arbetar med detta. Här gärna av dig om du vill
veta mer eller har frågor.
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