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Vikten av att hålla
ihop i en kris
Vad gemensamma fredagsmöten
kan leda till! Ett forum där vi möts;
förvaltning och utförare
VAD HAR VI GJORT?
Socialförvaltningen har under pandemin regelbundet samlat utförare av stöd,
vård och omsorg (bl.a. SÄBO, hemtjänst, boendestöd och LSS, både i egen
regi och externa utförare inom LOV och entreprenad). Vid de gemensamma
lägesavstämningarna bjuds även husläkarmottagningar, rehab och
nyckelpersoner inom andra delar av kommunen in. Träffarna har lett till att
alla utförare får samma information samtidigt, vilket har bidragit till ökad
trygghet men också stärkt gemenskapen kring uppdraget om vård och
omsorg till medborgarna under pandemin.
Frekvens och innehåll på träffarna har varierat utifrån de behov som funnits.
Under våren var träffarna varje vecka för att sedan, när läget var mer under
kontroll, ske mer glest och under en tid helt upphöra. När pandemins andra
våg kom kunde dessa lägesavstämningar lätt återupptas igen.
Med en fast tid och upplägg blir mötena effektiva och möjliga att prioritera
för berörda aktörer.

VAD HAR VI LÄRT OSS HITTILLS?
•

•
•

Vikten av att ses tillsammans (fysiskt eller digitalt) – att alla hör
samma saker samtidigt. Det går så mycket snabbare att få samsyn och
ger dessutom ökad trygghet och gemenskap.
Träffarna blev ett forum även för utförare att mötas och samverka
med varandra, t ex kring att dela skyddsutrustning.
Vi, stab och utförare; egen regi och externa utförare, är ett vi! Vi är
alla en del av det stöd som ges till medborgarna.

VILL DU VETA MER?
Ekerö kommun
Nina Gustafsson, utvecklingsledare Socialförvaltningen, Nina.gustafsson@ekero.se

FOU nu
Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

FOU nu
FOU nu är en forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på vård och omsorg om äldre och vuxna med
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