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Strategiskt nätverk socialtjänst 29 oktober 2021  
 
Tid: Fredag den 29 oktober kl. 11:00 till 15:30 
Plats: Digitalt möte i Teams 
 
 

Omvärldsbevakning och uppdatering i pågående arbete i nätverket  
(Information, förankring och dialog)  
 
11:00 Välkommen och Inledning  

Åsa Danielsson, Storsthlm 
 

 

 Ny förbundsdirektör Storsthlm – presentation och dialog 
Johan von Sydow presenterar sig och sina tankar om uppdraget 
samt för dialog med nätverket.  

 

   
Kunskapsstyrning och RSS  
(Information, förankring och dialog – frågor och medskick)  

11:35 
 

Utveckling av samverkan inom RSS Stockholms län – 
sammanfattning av workshopserie – förslag presenteras 
Margareta Eriksson, Lumell, Helena Wiklund, Storsthlm 

Underlag: 
Presentation 
Utveckling av 
samverkan inom 
RSS 

12:00 Lunch  
 

 

13:00 Dialog och information om beslutsprocessen kring förslagen 
Dialog om förslag som presenterats före lunch, medskick inför 
beslut i RSS styrgrupp 
Helena Wiklund och Tina Trygg, Storsthlm  
 

 

 VFU – samarbetet med lärosäten för socionomprogrammet 
Arbete som pågår – plan framåt  
Tina Trygg och Daphne Wahlund, Storsthlm  

Underlag: 
Avsiktsförklaring 
VFU 

 
Nära vård i länet 
(Förankring och dialog) 
 
13:30 Status och förankring av arbetet framåt 

Emma Braconier, Tina Trygg och Åsa Danielsson Storsthlm 
• Reflektioner gällande ledarskapsprogrammet SKR 
• Förankring och planering av länsarbetet framåt  
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13:50 Praktiska frågor  

Tina Trygg, Åsa Danielsson, Storsthlm  
• Datum och mötesformer för nätverket 2022 

 

 • Enkät - uppföljning strategiska nätverken 
• Prioriterade frågor i 2022 års strategiska 

inriktning/arbetsformer nätverket (uppföljning från förra 
nätverket) 

 

Underlag:  
Enkät: uppföljning 
Storsthlms 
strategiska nätverk 

14.00 Paus 15 min   

Samverkan Region Stockholm  
(Dialog och möjlighet till medskick) 
 
14:15 Maria Andersson och Gabriella Norén, HSF, Region Stockholm  

 
• Regionens arbete med att revidera genomförandeplanen för 

primärvårdsstrategin 
 

• Regionens arbete med att utveckla vård för barn och unga 
med psykisk ohälsa eller sjukdom 

 
Kort paus.  
 

 

15.00 Ny sjukvårdsdirektör Region Stockholm  
Anders Ahlsson, sjukvårdsdirektör Region Stockholm, 
presenterar sig och sina tankar om sitt uppdrag 
 

  

15:20 
 
 
 

Summering/ Avslut 
 
 

 

__________________________________________ 
Ärenden till styrelse 14 oktober 

- Huvudöverenskommelse (HÖK) skickas efter styrelsemötet ut för beslut i 
kommunerna. 

- Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter, kostnadsfördelning och ansvar, 
revidering av gällande överenskommelse. Alla kommuner har antagit 
överenskommelsen. 

- Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, överenskommelse 
(Munhälsobedömning). Alla kommuner har antagit överenskommelsen.  

- Information om utredning om ansvarsprocess för färdtjänsttillstånd. 
- God och nära vård, rapport om förstudien. 

 
Mötesdatum 2021: 19 november, 10 december (heldagskonferens). 
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