Minnesanteckningar Branschråd
Tid

Fredagen den 2 mars 2018 kl. 10.15 – 12.00

Plats

Äldreförvaltningen, Svartbäcksgatan 44, mötesrum Dojan

Deltagare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lars Franson, Aleris
Rebecca Frylmark-Berg, Attendo
Petra Sjöberg, Attendo
Susanne Eriksson, Attendo
Susanna Gerhard, Förenade Care
Vanja Rahm, Private Nursing
Nazila Sandberg Ghoreisi, Private Nursing
Victoria Wiksten Asklöf, Stiftelsen Andreas And
Kerstin Murray, Diakonistiftelsen Samariterhemmet
AnnSofi Sandberg, Vardaga
Lisa Bouveng, Uppsala kommun äldreomsorg
Marja Hedin, Uppsala kommun äldreomsorg
Cecilia Wadestig, Uppsala kommun äldreomsorg

14. Carina Juhlin, Äldreförvaltningen
15. Jesper Kyrk, Äldreförvaltningen
16. Christina Gustafsson, Äldreförvaltningen
17. Eva Remnefalk, Äldreförvaltningen
Gäster
Jonas Gumbel, innovations- och förändringsledare äldreförvaltningen
Josef Pallas och Linda Moberg, Uppsala universitet

Ett innovativt Uppsala
Jonas Gumbel, innovations- och förändringsledare äldreförvaltningen, berättade om förvaltningens
innovationsarbete bl.a. om tjänstedesign, ett behovsdrivet och kvalitativt angreppssätt för att
utveckla sina tjänster.
Förvaltningen tar även stöd i Innovationsguiden (SKL). SKL har erbjudit ett utvecklingsprogram
som man tagit del av. Syftet är att lära sig metodiken och samtidigt arbeta utifrån den i aktuella
utmaningar. Samverkan med Region Uppsala.
Pågående projekt och ansökningar





Tyst trygghet kring sensorteknik och självlärande system (projekt 3 år)
Socialstyrelsen som part för att stimulera innovation och arbeta bort hinder (projekt 2 år)
Ansökan ESF
o Öka vår innovativa kapacitet
o Hitta nya sätt för effektivt lärande – beteendeförändringar
Ansökan Vinnova
o Effektiva och kvalitetssäkrade välfärdstjänster
o Helhetsgrepp och samverkan

Därefter följde en dialog och diskussion kring hur man arbetar innovativt i de olika företagen samt
hur man ev. skulle kunna arbeta tillsammans.

Ett utskrivet dokument är en kopia. Giltig version finns på Insidan.

Branschrådet ställde sig positiva till ett gemensamt arbete i utvalda områden såsom;
rekrytering/bemanning, utbildningar, kompetens, språkskola, praktikplatser.
Jonas Gumbel tar tacksamt emot inspel på goda exempel om det finns liknande samarbeten med
andra kommuner. Kontakt: jonas.gumbel@uppsala.se
Fortsatt diskussion på kommande branschråd.
Information från förvaltningen
Stimulansmedel 2018
Kommunen har fått tilldelat sig ca. 34 miljoner kronor att fördela. Fördelning har skett utifrån antal
kunder/brukare. Omsorgsförvaltningens verksamheter, med inriktning äldre, har i år tagit del av
medlen. Uppföljning kommer att ske i augusti. 2018 är det sista året för utdelning av
Socialstyrelsens stimulansmedel riktning ”ökad bemanning”.
Förfrågningsunderlag hemvården
Inbjudan till dialogmöte har skickats ut till berörda. Alla inspel är välkomna.
Korttidsplatser avvecklas
Äldrenämnden har beslutat att samlokalisera platser för växelvård och korttidsvård med inriktning
demensvård till äldreboendet Linné i Sävja. Detta innebär att två andra enheter inom korttidsvård
avvecklas, Vipängen och Ödhumla. Förra hösten flyttade Nora växelvård in på äldreboendet Linné.
Syftet är att äldre så långt det är möjligt ska få vård och stöd i sitt eget hem. Tidsplan: mars-april.
Hemtjänst nattetid
Carina informerade om att det i dagsläget inte finns någon plan att förändra.
Branschrådet
För att säkerställa att inbjudan når rätt representant i branschrådet så ska en kontaktperson
(regionchef eller motsvarande) per företag meddelas eva.remnefalk@uppsala.se
Utförarmöten
Tas upp för diskussion på kommande branschmöte.
Forskningsprojekt om kommunikation och styrning i välfärden
Josef Pallas, professor vid Företagsekonomiska institutionen och Linda Moberg, forskare i
statsvetenskap, Uppsala Universitet, presenterade ett projekt om medialisering av välfärden.




Innehåll: Medias betydelse och påverkan på styrningen i välfärden
Metod: Intervjuer
Tidsperspektiv: 3 år med start våren 2018

Om intresse finns att delta i studien och för att få fördjupad information, kontakta:
Josef.Pallas@fek.uu.se eller Linda.moberg@statsvet.uu.se senast 31 mars.
Se bifogad projektbeskrivning.

Ett utskrivet dokument är en kopia. Giltig version finns på Insidan.

Nästa möte
Fredagen den 18 maj kl.10.15-12.00.
Plats: Svartbäcksgatan 44, Mötesrum Dojan
Antecknat av
Eva Remnefalk

