
 

  

Minnesanteckning Socialchefsnätverk           

Tid: Fredag den 17 juni, kl. 13:00-15:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Deltagare: Lisbeth Olsson, nätverkets ordförande, Sotenäs, Jane Johansson, 

nätverkets vice ordförande Trollhättan, Johanna Eklöf, Munkedal, Robert 

Rydqvist, Trollhättan, Helena Lilliebjelke, Tommy Almström och Carina 

Fors, Dals-Ed, Strömstad, Roger Granat, Uddevalla, Helena Wretman, 

Åmål 

Från Fyrbodals kommunalförbund, Karin Engström, Maria Klamas och Lis Palm 

 

DAGORDNING 

1) Inledning 

Lisbeth Olsson, Sotenäs, och Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

 

2) Föregående mötes minnesanteckningar  

Lisbeth Olsson, Sotenäs 

Anteckningarna från föregående möte gås igenom. 

 

Beslut: Inga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna 

 

3) Information om VFU-överenskommelse för socionomstudenter 

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund  

Kommunalförbundet bedriver tillsammans med Högskolan Väst ett arbete kring att 

ta fram en VFU-överenskommelse för studenter i det nya socionomprogrammet. 

Studenter kommer göra 20 veckors praktik från och med höstterminen 2024. 

Högskolan Väst kommer ge stöd, bland annat i form av högskolepoängskurs i 

handledning. Kommunalförbundet vill att den digitala lösningen praktikplatsen.se 

ska användas, för att undvika merarbete kring att hantera praktikplatsförfrågningar. 

Parterna behöver utse kontaktperson för lokal hantering av avtalet. Diskussion kring 

vilken funktion från kommunerna som bör vara undertecknade av avtalet och man 

enas om att likt VFU-avtal för sjuksköterskestudenter bör kommuncheferna vara 

undertecknande.   

 

 



 
 
 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen och framför att kommunchefer 

bör vara den som undertecknar avtalet från kommunerna. 

 

4) Information om sjuksköterskemodellen 

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund 

Lis Palm berättar om uppdraget kring att framarbeta en kompetensmodell för 

legitimerad personal. I första skedet omfattas sjuksköterskor, men i höst inkluderas 

även arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Modellen syftar till att säkerställa 

organisationernas behov av att fortlöpande säkerställa rätt kompetens i 

verksamheterna, samtidigt som man avser att tillgodose medarbetarnas behov av att 

utvecklas i sitt arbete. Modellen bygger på fyra nivåer med olika aktiviteter 

beroende på steg – ny, erfaren, skicklig och specialist. Arbetet med att definiera 

eller avgränsa om chefskap ska ingå modellen pågår. Inom området specialist skulle 

en kommungemensam (på deltid) klinisk adjunkt kunna ingå. Denne skulle kunna 

vara ett akademiskt stöd för huvudhandledarna och ha ett övergripande ansvar för 

det som berör kunskapsstyrning och kommunal hälso- och sjukvård i Fyrbodal. 

 

Modellen behöver testas av kommuner för att utvärdera behov av justeringar och se 

tillämpbarhet. Dals-Ed anmäler intresse av att vara testkommun. Erbjudande till fler 

kommer också att skickas ut till sjuksköterskenätverket. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

5) Frågor och information från styrgrupp psykisk hälsa 

Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund och Johan Lundh, Färgelanda 

Johan Lundh har med två frågor från styrgrupp psykisk hälsa då de kommer fatta 

beslut vid kommande möte den 1 september gällande förlängning av länsgemensam 

suicidpreventionstjänst till och med 2023 samt frågan om inrättande av en tjänst för 

spridning av Vård- och insatsprogram (VIP). 

 

Beslut: Socialchefsnätverket skickar med följande till styrgruppen via delregional 

representant Johan Lundh: 

-länsgemensam suicidpreventionstjänst bör förlängas för att inte pågående processer 

ska avbrytas. Arbetet bör inriktas mot framtagande av handfasta verktyg och 

spridning av goda exempel på ett välfungerande suicidpreventivt arbete och sprida 

ut detta till verksamheter inom länet. 

- lokala behov och förutsättningar behöver säkerställas i spridningsarbetet kring 

VIP. Vårdsamverkansstrukturen vore rätt funktion för att omhänderta spridning och 

sedan på lokal nivå stödja tillämpning. 

 



 
 
 

6) Representant till styrgrupp Vård- och omsorgscollege? 

Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

Står socialchefsnätverket kvar i tidigare ställningstagande att inte vara direkt 

representerade i styrgruppen? Socialchefsnätverket tycker att nuvarande upplägg 

fungerar bra, där en representant för in ev. frågor från socialcheferna samt ger en 

återkoppling. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket kvarstår i uppfattning att inte utse någon från nätverket 

till representant i styrgruppen för Vård- och omsorgscollege utan att nuvarande 

upplägg ska kvarstå. 

 

7) Återkoppling kring kontaktuppgifter som lämnats till ambulans och 

samverkande sjukvård 

Karin Engström, Fyrbodals kommunalförbund 

Utifrån tidigare uppdrag har socialstrateg överlämnat kontaktuppgifter till 

kommunerna till samverkande sjukvård. Viktigt att verksamheterna har informerats 

om att kontaktuppgifter inlämnats. På den gemensamma Teamsytan kan ni se vad 

varje kommun inrapporterat, behöver ni ändra så gör det där. Viktigt att inte göra 

frågan större än vad den är då det är sällan förekommande frågor som nätverket inte 

bedömer behöver ha någon särskild struktur/organisation riggad för att omhänderta. 

Om det blir frågetecken så rapportera till socialstrateg som kan lyfta frågan till 

samverkans sjukvård eller om det är behövligt till vårdsamverkan. 

 

Beslut: Socialchefsnätverket noterar informationen. 

 

8) Kollegial dialog och aktuella frågor  

Samtliga 

Återkoppling kring pågående processer samt möjlighet att lyfta in frågor för 

diskussion och erfarenhetsutbyte. 

 

 

- Konferens nya nationella riktlinjer ADHD / Autism sker den 16/11– hur ska 

dessa spridas i verksamheterna? Vilka funktioner bör omhänderta frågan? 

Socialcheferna önskar att konferensinbjudan skickas ut till socialchefsnätverk, 

och att varje kommun därefter hanterar frågan om spridning i den egna 

verksamheten. Inbjudan infogas nedan och tillsänds nätverket också. 

Inbjudan till 

Remisskonferens NR adhd-AST 16 nov.pdf
 



 
 
 

 

- Information om anställning av processledare suicidprevention – Information 

lämnas om att en processledare anställts. Personen heter Jolin Sewén och har 

tidigare erfarenhet av arbete med suicidprevention som folkhälsostrateg. Bla. Är 

hen MHFA-instruktör och kommer initialt kunna erbjuda MHFA-utbildning 

utöfer att möta kommunerna i deras strategiska arbete med sina handlingsplaner. 

 

 

- Tilläggsfinansiering kunskapsstyrning SKR. Utskick om beslut från 

kommunerna har skickats från SKR den 10/6. Svar från kommunerna behövs 

senast 1/12. Tänk på att använda all kunskap som samlas i de register som ni 

använder, Senior Alert, Palliativregistret med flera. 

 

Öppna Jämförelser släpps den 22 juni. 

Redan den 15 juni har socialchefer tillgång till uppgifterna i pdf format på 

Projectplace för socialchefer på SKR. Lis Palm ska höra efter så alla 

socialchefer i Fyrbodal har tillgång till denna yta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteckningar förda av Karin Engström, socialstrateg 


