Socialchefsnätverket
Datum och tid: 2020-09-03 kl. 9.30–11
Plats och lokal: Skypemöte
Medverkande Socialchefer:
Jessica Alfredson (ordf.)
Christin Johansson
Annika Andersson
Viweca Thoresson
Agneta Hugander
Håkan Strömberg
Annelie Börjesdotter
Monica Ehnberg
Filippa Kurdve (ordf.)
Johan Lindberg

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Klippan
Landskrona
Perstorp
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Frånvarande socialchefer:
Dinah Åbinger
Annette Lindberg Mohlin
Madeleine Moberg
Mikael Lindberg
Lars-Ola Olsson

Helsingborg
Landskrona
Svalöv
Svalöv
Ängelholm

Övriga medverkande:
Linda Macke

Planeringsledare Socialchefsnätverket

Dagordning
Nya deltagare
Välkommen Viweca Thoresson som ersätter Cathrine Eriksson i Höganäs.

Föregående anteckningar
Till handlingarna.

Socialchefsrådet KFSK
Ärende från Dinah Åbinger: vi behöver utse en representant för nv-kommunerna som ersättare för Dinah
nu när hon går i pension. Beslut att Christin Johansson Båstad ersätter Dinah.
Representanter:
Agneta Hugander, Klippan (NV)
Christin Johansson, Båstad (NV)
Annika Andersson, Helsingborg (NV/NO)
Annelie Börjesdotter, Perstorp (NO)
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Socialchefsnätverket SKR
Annika Andersson skriver i teamsgruppen när något nytt kommer, nästa möte är i slutet av september.
Det har varit ett möte med Socialstyrelsen och ca 60 socialchefer och MAS:ar gällande om besöksförbudet
ska hävas eller inte. Majoriteten tycker att vi inte ska fortsätta med besöksförbudet. Det kommer troligen
komma andra krav på kommunerna om besöksförbudet tas bort. Annika har framfört att vi behöver tid på
oss för att genomföra, eller så måste vi ha väldigt tydliga restriktioner. Den 24 sept tar regeringen beslut.
Den 17/9 kl 13-14 ska det vara ett remiss-seminarium. Annika undersöker om fler kan vara med och
lyssna, skickar i så fall ut en länk.

NSK:S SKR
Inget nytt.

Centrala/delregionala samverkansorganet
Ärende från Agneta Hugander: vi behöver utse representanter för nv-kommunerna i de tre regionala
samverkansgrupperna för rehabilitering, hjälpmedel och habilitering. En MAS, MAR, rehabchef för varje
grupp. Meddela Linda vilka ni vill anmäla.
Övrigt info från Agneta:








Centrala tjänstemannagruppen har möte nästa vecka. Agneta skickar anteckningar från
kommunförberedande mötet, dessa får ej spridas.
Den 23 okt kl. 12-16 ska det vara en workshop kring god och nära vård. Då träffas
tjänstemannaberedningen tillsammans med två socialchefer från respektive område. Beslut att
Jessica Alfredsson Bjuv och Johan Lindberg Örkelljunga deltar.
Framtidsorganisationen – regionen har skapat en organisation som ska bygga upp framtidens
sjukvård - som bygger på god och nära vård.
Handlingsplanen för mobilt läkarstöd - inget beslutat ännu, se mer info i anteckningar från
Agneta.
Vaccination inför influensa - försök motivera äldre att vaccinera sig. Frågan om kommunens ssk
ska göra dessa vaccinationer kommer upp.
Lotta arbetar på, träffar olika människor som bidrar med kunskap. Kommer träffa
Framtidsorganisationen. Ska presentera nulägesbild och förslag på framtida arbetet.
Sammanfattning kommer skickas. Kommer också diskutera internat innan årsskiftet.

Statsbidrag
Demens, äldreomsorgslyftet, teknik med äldre i fokus, god och nära vård – har nätverket planerat hur
medlen ska användas?
Bjuv – tankar om demensteam, äo-lyftet – inte sett behov - vill vidareutbilda, god och nära vård – bara
påbörjat.
Båstad – utveckling av demensteam, äo-lyftet - kommer knö in LSS i utbildningen.
Hgb – satsa på fler demensplatser, demens – satsar på stjärnmärkning som är billigare än certifiering, äo –
lyftet – utbilda redan anställda via lok avtal samt lite vikarier – upp till usk kompetens, några ska läsa till
usk och sedan komplettera med stödpedagog LSS, teknik – lite pengar kommer göra åt.
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Höganäs – har planerat för utbilning demens, god och nära vård – vidareutbildning av ssk.
Klippan – demens utbildning är i gång, teknik – öppnat korttidsboende – testbädd. Hur följer vi upp?
Kan vi göra det tillsammans i Familjen Hgb? Kan vi lägga ett uppdrag till digitaliseringsnätverket att följa
upp testbäddar? Agneta undersöker detta vidare och frågan lyfts på kommande möte.
Landskrona – äo-lyftet- använder medel via lokal ök, demens – större satsning på silviasystrar i hemvård
- certifiera alla boenden, teknik – digital resa, god och nära vård – håller på med planering – kanske slå
ihop med demens.
Perstorp – äo-lyftet - lokal ök, demens – utb men också värdegrundsutb frågor – en extern person arbetar
med detta. God och nära vård – arbetar med att få ihop detta, teknik – kommer göra av med dessa. Ska
bygga nytt boende i Perstorp – intressant utifrån testbäddsperspektivet. Våld i nära relationer – arbetar
med det.
Åstorp – ligger i start med det mesta, ambition att allt ska användas.
Ängelholm - demens utbildning – leg. personal.
Örkelljunga – god nära vård – chefsutvecklingsplan, teknik – har att använda till, demens – har ev lite
projekt på gång, våld i nära relationer – behöver satsa.

Läget i kommunerna
Laget runt om läget under coronapandemin, med fokus på besöksförbudet, antikroppstester, kris- och
beredskapslager.

Övrigt





Socialcheferna påtalar vikten av att nätverken under socialchefsnätverket behöver komma igång
med sina möten igen. Vissa nätverk har haft videomöten under våren, andra inte. Socialcheferna
pratar med sina chefer om detta och Linda mailar till kontaktpersonerna för respektive nätverk.
Beslut att vi har digitala möten året ut.
Linda inväntar Socialchefsnätverket SKR:s mötesplanering innan planering av mötesdatum för
2020 görs.

Vid tangenterna
Linda Macke
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