
Vårdens medarbetare 
i GR-kommunerna

Välkommen på kick off
1 september kl. 08.30–11.30.
Digitalt via Teams från GR i Göteborg.



Efter en händelserik vår arrangerar vi äntligen vår kick off som  
skulle ha hållits 1 april. Den sker i digital form i tidens anda och för 
säkerhetens skull. 

Vårdens medarbetare är en satsning från Sveriges kommuner och regi
oner (SKR) och regeringen för att möta upp regioners och kommuners 
kompetensbehov i omställningen mot en god och nära vård. GR genom
för en gemensam satsning för våra medlemskommuner.
Satsningen Vårdens medarbetare fokuserar på tre områden: Lokala dia
logmöten och workshops på tema Nära vård, ett gemensamt digitalt stöd 
för kompetensutveckling och att FoU i Väst följer omställ ningen mot en 
nära vård ur ett kommunalt perspektiv. Läs mer om Vårdens medarbeta
re på goteborgsregionen.se/naravard

Med denna kick off  vill vi förutom att berätta om projekt Vårdens 
medarbetare, presentera lite av vad som pågår i länet kring nära vård och 
öppna upp för en dialog på temat nära vård ur ett kommunalt perspektiv.

Målgrupp
Socialchefer, verksamhetschefer och enhetschefer inom vård och  
omsorg och hälso och sjukvård, MAS/MAR, andra nyckelpersoner  
och personer med intresse av verksamhetsutveckling.

INNEHÅLL

TID OCH PLATS
Digitalt via Teams.
Tisdag 1 september 2020,  
kl. 08.30–11.30.

AVGIFT OCH ANMÄLAN
Dagen är avgiftsfri. Du ska arbeta i  
någon av GR:s medlemskommuner.
Anmäl dig genom att klicka här.
Sista anmälningsdag är 25 augusti.
Vid frågor om anmälan kontakta 
kurs@goteborgsregionen.se. 

UPPLYSNINGAR
Anna Haglund, 031–335 51 76,
anna.haglund@goteborgsregionen.se
Lena Mogren, 0708 92 94 34 
lena.mogren@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs regist
rerar vi dina personuppgifter i våra 
administrativa program. 
Läs mer om hur vi behandlar person
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

Kick off – Vårdens medarbetare i GR-kommunerna

www.goteborgsregionen.se

Program

8.30 Projektledarna hälsar välkommen.
8.45 Inledning. Socialcheferna Lena Lager, Härryda kommun, och 

Erika Hägg, Partille kommun, inleder.
9.00 Theresa Larsen, projektledare och analytiker på FoU i Väst, 

redogör för en del av den forskning som finns och planeras 
inom kommunal hälso och sjukvård och nära vård.

9.25 Paus

9.35 Jeanette Andersson på VästKom berättar om Färdplan Nära 
vård, den gemensamma färdplanen för nära vård och den 
planerade revideringen av hälso och sjukvårdsavtalet.

9.55 Birgitta Engström-Wallander, MAS i Lidköping, berättar om 
utvecklade rutiner för samverkan i nära vård.

10.30 Paus

10.35 Ulla Bäckekihl, programledare för Nära vård, Västra Göta
landsregionen, berättar om erfarenheter från arbetet med de 
gemensamma samordningsnoder som nu testas i Samla 
området och Borås stad.

11.10 Sammanfattning

11.30 Avslutning
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