FoU-Socialtjänst Fyrbodal
Nätverk, chefer för personliga assistenter
Mötesanteckningar nätverk: chefer för personliga assistenter, 2
september 2021
Deltagare:
Linda Karlsson, Vänersborg
Malin Karlsson, Åmål
Johanna Dahlberg
Hanna Johansson Mikkola, Trollhättan
Ingrid Svärd, Orust
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund

1. Samarbete med andra nätverk – Rehabchefsnätverket
Marita Niemi från Rehabchefs-nätverket deltar och nedanstående punkter diskuteras:
• ADL-bedömningar
• Stöd till personal
• Arbetsmiljö och hjälpmedel
• Kunskap och kompetensutveckling inom rehab-personalen när det gäller den
målgrupp PA möter.
Bakgrund:
De nätverk som anges i vår uppdragshandling att vi ska samverka med är:
• Biståndschefsnätverket (Titti Andersson)
• Sjuksköterskechefsnätverket (Lis Palm)
• Rehabchefsnätverket (Lis Palm)
https://www.fyrbodal.se/natverk/natverk-valfardsutveckling/
Har ni frågor som skulle vara intressanta att diskutera med nätverken
Skicka in dem till maria.klamas@fyrbodal.se så kan vi bjuda in representanter från dessa
nätverk vid senare tillfälle.

2. Samarbete med Försäkringskassan
Linda Biltmark och Göran Lindgren från FK deltar
Frågor som diskuteras är:
• Utredning och framtidsspaning
• Nyheter och på gång på FK och i kommunerna
• Tid och framförhållning för att lämna in önskade underlag
• Manuella tidsredovisningar som ger kompletteringar och är FK:s maskin som läst av
fel (skicka gärna in exempel direkt till Linda på sådana ärenden där det blivit fel så
kan hon lyfta det vidare)
• Ställtid
För att komma i kontakt med Linda och Göran använd
linda.biltmark@forsakringskassan.se goran.lindgren@forsakringskassan.se
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Bilderna som FK visade bifogas med anteckningarna. Vår plan är att bjuda in FK en gång per
år plus vid behov.

3. Digitalisering och välfärdsteknik
Ingenting att lyfta på detta möte.

4. 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 som skickas till Maria
K innan nätverksmöte 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.
5a, Runda i gruppen
- Anställningsformer
Ingrid lyfter en fråga kring anställningsformer. I vissa kommuner använder man
provanställning för PA.
- Info FK egenvård
Malin K ska delta på ett webbmöte om egenvård som FK håller i. Hon tar med information till
oss till nästa möte.

5b, Lista över identifierade diskussionsämnen
Aktuella frågeställningar att diskutera som lyfts under tidigare möten:
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
o Film om att ha assistans från Åmål (läggs förhoppningsvis ut på vår
TEAMS-sida

5. Omvärldsbevakning
-

FK Linda Biltmark och Göran Lindgren deltagit idag

-

Marita Niemi, Rehab-chefsnätverket deltagit idag.

-

Inget besök planerat ännu till nästa möte – kom gärna med förslag.
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6. God och nära vård
Ingen fråga aktuell just nu.
På kommunalförbundet finns Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära Vård, anställd på
kommunalförbundet som ett stöd till kommunerna när det gäller omställningen.

7. På gång från statligt håll
- Socialstyrelsens uppdrag – utbildnings- och kunskapsmaterial om PA
Mille Salomaa Lindström är ansvarig utredare - regeringsuppdrag. Han tar vid behov kontakt
med oss. Uppdraget ska vara klart 10 december.
Vi fick tidigare en förfrågan om att han sökte PA som ville bli intervjuad, det var dock ingen
av mötesdeltagarnas assistenter som blivit intervjuade.
Maria K kollar av med Mille hur det går med uppdraget om han har info han kan ge oss eller
om han kan komma till nätverket och berätta om det.

8. Inspirationsdag PA-chefer
Vi kommer att anordna en inspirationsdag för PA-chefer i Västra Götaland tillsammans med
de andra tre kommunalförbunden. Arbetsgruppen träffas 14 september för att påbörja
planeringen, Malin Karlsson Åmål deltar, mina motsvarigheter samt Catharina Ask PA-chef i
Vara.
Kom gärna med tips på vad en sådan dag kan innehålla.

9. Efter COVID-19
Än så länge så innebär restriktionerna att vi ses digitalt. Förhoppningen är dock att vi vid något
tillfälle under nästa år kan ses fysiskt.

10. Nästa möte
23 november kl. 13.00 – 16.00 digitalt via TEAMS
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