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Anteckning äldreförvaltningens branschråd
Datum

Torsdag den 4 april 2019

Tid

Kl. 10.30 – 12.00

Plats

Fyrisborgsgatan 1, mötesrum 242

Närvarande

Mötessekreterare

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

Malin Sjöberg, Attendo
Antonio Mir Cabot, Frösunda
Susanna Gerhard, Förenade Care
Maria Forsell, Polstjärnan
Mia Gustafsson, Uppsala kommun egen regi
Erik Eckerdal, Diakonistiftelsen
Kerstin Murray, Diakonistiftelsen
Carina Juhlin, äldreförvaltningen
Jesper Kyrk, äldreförvaltningen
Madeleine Jontell, äldreförvaltningen
Caroline Hoffstedt, äldrenämnden

Eva Remnefalk

Inledning – vad har hänt sen sist?
Carina Julin, äldreförvaltningen:







Rekrytering av avdelningschef för egenregi pågår.
Äldrenämnden har beslutat att ersätta vård- och omsorgsboendet Skogsgården i Storvreta. Det
nya boendet i Storvreta kommer att vara det första som byggs utifrån det reviderade
funktionsprogrammet av vård- och omsorgsboende. Man har arbetat i projekt med
tjänstedesignbyrån Antrop för att ta fram främjande innovationer i planeringen av byggandet.
Samlokalisering av all hälso- och sjukvård inom egenregi till hösten. Lokal: Fyrislundsgatan.
Träffpunkterna är nu HBTQ-diplomerade.
ESF-projekt pågår med ett innovationsarbete tillsammans med Region Uppsala och Västerås
stad. Kompetensutveckling med ny teknik. Bl.a. webbaserad introduktionsutbildning.

Antonio Mir Cabot, Frösunda:




Ägarbyte och ny vd.
Stor utmaning utifrån den sänkta ersättningen med att möta upp för att bibehålla kvalitet.
Nytt system (papperslöst) för signering av HSL och SoL.

Mia Gustafsson, Uppsala kommun, egenregi:


Mia är en av sex områdeschefer. Mia ansvarar för hälften av de 20 vård- och omsorgsboenden
som finns.

Erik Eckerdal och Kerstin Murray, Diakonistiftelsen:



Avslutat mindre verksamhet (dagtid) för äldre dementa.
Stor utmaning utifrån den sänkta ersättningen med bl.a. oroliga anhöriga.

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
www.uppsala.se
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Malin Sjöberg, Attendo:



Ny vd och omorganisation i regionen.
Ser över samarbetsmöjligheter för sina verksamheter inom LSS och äldreomsorg i Uppsala.

Susanna Gerhard, Förenade Care:



Minskat antal verksamheter inom hemvården.
Översyn av organisation utifrån de nya förutsättningarna med sänkt ersättning. Stor oro.

Maria Forsell, Polstjärnan:


Övertagandet av Balder och Höganäs oktober 2018.

Äldrenämndens ordförande
Caroline Hoffstedt, äldrenämndens ordförande presenterade sin bakgrund och nämndens uppdrag.
Äldrefrågor är ytterst viktiga frågor för våra medborgare och man upplever i dag en stor skillnad på krav
och förväntningar från medborgare.
Utmaningar och problem





Försörjningskvoten i befolkningen har sjunkit och vi har en åldrande befolkning.
Omstruktureringar kommer att ske inom den specialiserade sjukvården.
Förväntningarna från medborgarna förändras.
Mindre resurser i systemet.

Vad betyder det här för vår del?
Fokus är hälsofrämjande och ökad produktivitet.






Vilka insatser i det förebyggande arbetet kan ge effekt?
Hur ser vi på bostadsfrågan?
o Fallolyckor
o Den ofrivilliga ensamheten
o Resurser för utbyggnad av vård- och omsorgsboenden
o LOV. Konkurrensutsättning och planering framåt.
Öka produktiviteten inom hemvården.
Innovation. Våga introducera nya metoder och arbetssätt med ökad integritet och kvalitet för
individen.

Avslutningsvis
Vi behöver fokusera på uppföljning av kvalitet samt samverka för att klara av våra utmaningar.
Caroline ser att det är av stor vikt att ha dialog och utbyte mellan utförare och förtroendevalda.

Branschråd och dialogmöten
Carina Juhlin inledde med att informera om de kanaler som förvaltningen har för information och
kommunikation för privata utförare samt syftet med mötesformerna branschråd och dialogmöten.
Branschrådet diskuterade och gav sina tankar och reflektioner på mötesupplägg utifrån bl.a. behov,
konkurrensperspektiv, tidsåtgång m.m.
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Sammanfattning







Positivt med dialogmöten där förvaltning och nämndordförande besöker företagen och där
andra funktioner inom företaget kan delta.
Positivt med branschråd där man träffar andra leverantörer, diskuterar gemensamma
utmaningar och problem samt driver gemensamma intressen framåt.
Tidigare utförarmöten/vårdgivarmöten uppskattades där man möter information direkt, skapar
goda relationer samt ges möjlighet att ställa frågor.
Mötena ska vara meningsfulla.
Mötena ska förstärka dialogen.
Representation från företaget grundar sig på storlek och organisation.

Utbyggnad vård- och omsorgsboenden
Jesper Kyrk, avdelningschef Avtal och marknad, presenterade fördelning av boenden och boendeplatser
egenregi och privata samt behov och kapacitet över tid.
Förvaltningen bedömer överkapacitet av behovet omvårdnads- och demensboende tom 2024-2025.
I dagsläget finns information om att fem nya boenden planeras fram till 2022.
Förvaltningen bedömer platsunderskott 2025-2030.
Insatser krävs på flera håll såsom alternativa boendeformer vilket då skulle innebära att behovet på vård
och omsorgsboenden inte behöver bli så högt.
Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att utreda biståndsbedömt trygghetsboende. Utredningen ska
vara klart tidig höst därefter tas beslut i nämnden.

Studenter verksamhetsförlagd utbildning
Kommunen har ett avtal med universitetet om att bereda plats för VFU. Carina informerade om
förändringen kring tillgången på praktikplatser för sjuksköterskor och fysioterapeuter ht 2018/vt2019.
Förvaltningen vädjar till företagen om att ta emot elever så gott det går. Detta gäller hemvården.
Företagen menar att på grund av det nya avtalet hösten 2018 har det skett drastiska nedskärningar inom
verksamheterna.

Projektinformation HVO2019
Carina informerade om att det pågår en upphandling av nytt verksamhetssystem (innefattande bl.a.
Siebel och Phoniro). Beslut om leverantör av systemet tas efter sommaren. Ej klart om vilken förvaltning
som ska in i systemet först.
Detta kommer att beröra alla utförare på sikt, oavsett om kommunen beslutar att externa utförare inte
ska vara med i samma system.
Förvaltningen återkommer med mer information.

Antecknat av
Eva Remnefalk
Bilaga: Presentation Branschrådet 2019-04-04

