FoU-Socialtjänst Fyrbodal
Nätverk, chefer för personliga assistenter
Mötesanteckningar nätverk: chefer för personliga assistenter 23
februari 2021
Närvarande:
Glenn Hasselberg, Strömstad
Hanna Johansson Mikkola, Trollhättan
Ingrid Svärd, Orust
Linda Karlsson, Vänersborg
Malin Karlsson, Åmål
Najwan Alwan, Mellerud
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund

1. Hanna Egard - gränsdragningen mellan PA & hälso- och sjukvård,
egenvård.
Hanna Egard, Malmö Universitet, föreläste om gränsdragningen mellan PA, hälso- och
sjukvård samt egenvård.
Bilder bifogas med anteckningarna och här är länken till rapporten hon pratade om Tips på
rapport Sjukvårdande insatser och personlig assistans-ISF-Rapport 2016-16.pdf (inspsf.se)

2. Genomgång av årlig enkät
Samma enkät används till alla nätverken inom välfärdsområdet på kommunalförbundet. Den
fråga som spretar mest i resultatet för samtliga nätverk är den som rör digitalisering och
välfärdsteknik. Vi kommer därför från förbundets sida, att dyka lite djupare i den och försöka
se vad det är kommunerna har behov av för stöd och om och hur vi kan matcha upp detta behov.
Det finns ett nätverk DIKT-nätverket som jobbar mer specifikt med dessa frågor. Deras
uppdragsbeskrivning och vilka som deltar bifogas med anteckningarna.
PA-chefsnätverket beslutar att ha digitalisering och välfärdsteknik som en stående punkt
på agendan och genom det synliggöra vilka frågor som är relevanta för just detta nätverk.

3. Erfarenhetsutbyte och diskussion kring relevanta teman
Denna punkt är en stående punkt på våra nätverksmöten. Här samlar vi de frågor som är
relevanta för nätverket att lyfta. Det kan antingen vara planerade frågor inför ett möte eller
aktuella frågor som lyfts vid mötet. Vissa frågor kan man behöva förbereda andra kan man ta
direkt på ”uppstuds”. Vi har en påbörjad lista som man gärna får fylla på, maila Maria i så fall.

Aktuella frågeställningar som lyfts under pågående möte:
- Assistans på natten
Orust lyfter frågan om assistans på natten i en form som Försäkringskassan beskriver som
”väntetid” vilket innebär att kommunen endast får ersättning för den tid som stödinsats utförs
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men inte för resterande tid som assistenten ändå måste vara på plats. Detta till skillnad från att
man har insatsformen ”vaken natt” eller ”sovande natt”.
- Nya utbildningen för PA
Åmål lyfter frågan om den nya utbildningen för PA via ”synka”. Det finns
introduktionsutbildning för PA, och en ordinarie utbildning för PA. Den senare kostar 295
kronor. Ingen i gruppen har testat utbildningen och det framgår inte vad den innehåller.
Maria kollar med kontakt på SKR eller Socialstyrelsen om vi kan få mer info om den.
Katalog (synka.org)
- Vaccinationer
Vaccinationer av såväl brukare som personal är på gång. I Vänersborg har man haft god hjälp
av MAS för att ge information om vaccinationerna.
- Utökning av assistans
Åmål tipsar om att alltid komma ihåg att skicka med avtal då man ansöker om utökad assistans
så att man inte står utan möjlighet att få ersättning retroaktivt.
LISTA MED TIDIGARE INKOMNA OMRÅDEN ATT PRATA KRING
o Arbetsmiljölagen – brukarens självbestämmande
o Föräldrar som assistenter och gode män
o Avtal
o Kompetens hos personal
o Rätten till höga tjänster
o Hur säkerställer vi gott stöd

4. Omvärldsbevakning
Hannah Egard föreläsning och diskussion idag, nästa möte den 26 maj kommer Therese
Bäckman.

Önskemål att bjuda in:
•

Försäkringskassan
o Nyheter vad som är på gång
o Lyfta och diskutera ev svårigheter/otydligheter etc. (exv att kommunen utgår
från IBIC i sina utredningar men det gör inte Försäkringskassan. Det kan
medföra att besluten blir svåra att förstå för såväl brukare som personal.)

Maria Klamas tar kontakt med Försäkringskassan och bjuder in dem.

5. Samarbete med andra nätverk
De nätverk som anges i vår uppdragshandling att vi ska samverka med är:
• Biståndschefsnätverket (Titti Andersson)
• Sjuksköterskechefsnätverket (Lis Palm)
• Rehabchefsnätverket (Lis Palm)
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https://www.fyrbodal.se/natverk/natverk-valfardsutveckling/
Vi har skickat ut en förfrågan till dessa nätverk och har fått svar från Rehabchefsnätverket. De
har en beredningsgrupp och de ser gärna att kontakterna sker via dem i första hand. Vi har i vårt
nätverk ingen beredningsgrupp, men beslutar att Maria Klamas är den de kan kontakta om de
önskar lyfta in frågor till oss. Maria K meddelar dem detta.
PA-cheferna har redan nu frågor de vill lyfta med Rehabchefsnätverket och Maria K
kontaktar dem för att höra om de kan delta den 2 september.
• ADL-bedömningar
• Stöd till personal
• Arbetsmiljö och hjälpmedel
• Kunskap och kompetensutveckling inom rehab-personalen när det gäller den
målgrupp PA möter.

6. På gång från statligt håll
-

Socialstyrelsens uppdrag – utbildnings- och kunskapsmaterial om PA

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram och förvalta ett digitalt utbildnings- och
kunskapsmaterial om personlig assistans. Det är oklart om detta är ett nytt uppdrag eller om det
är samma material som vi diskuterade tidigare som då finns på synkas hemsida.
Maria Klamas kollar med Socialstyrelsen.
• Tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans (S 2020:01)
Vi har inte hört något ytterligare – vi bevakar frågan.
Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021, men Regeringen förlänger utredningstiden
till 24 maj 2021. Regeringen har utsett Fredrik Malmberg att utreda frågor kring ”stärkt
personlig assistans utifrån tre punkter
- Stöd vid egenvårdsinsatser
- Behov av hjälp med tillsyn
- Föräldraansvar
Länk till direktivet https://www.regeringen.se/rattsligadokument/kommittedirektiv/2020/09/dir.-202090/
https://www.regeringen.se/4901cb/contentassets/3c1109bdef5e4613aa17fbd88e2a78aa/dir.2020_3.pdf
• Remiss SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent.
Vi bevakar när sammanställning av remissvaren kommer.
Ingen av våra kommuner var remissinstans.
https://www.regeringen.se/remisser/2020/03/remiss-av-sou-202001-oversyn-av-yrketpersonlig-assistent/
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7. Övrigt
• God och nära vård
Hur ser kopplingen ut till PA? Var och en tittar vidare, och Maria K kollar lite extra med den
person som är anställd på kommunalförbundet för att jobba med dessa frågor.
• Film om att ha assistans
Malin berättar att de har en film där en brukare med MS berättar om hur det är att ha assistans.
Malin kollar om det finns möjlighet för henne att dela denna film med nätverket.
• Nationella brukarundersökningen
Lägga till som punkt på nästa möte
o Diskutera hur man kan anpassa så att fler brukare ska svara
o Diskutera hur man kan påverka förändring av frågor och vilka
förändringar vi vill göra

8. Nästa möte
26 maj (Therese Bäckman kommer då, du hittar mer info om henne via länken Therese
Bäckman | Göteborgs universitet (gu.se)

9. Övriga mötestider för 2021
2 september
23 november
Tider som gäller är 13.00 – 16.00
Lokal ”DALSLAND” är bokad på Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla
Vi beslutar från gång till gång om vi ska träffas fysiskt och i så fall var eller om vi ses via
TEAMS.
Kallelse till samtliga möten är utskickade via Outlook.

