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1. Mötets öppnande
Monika Eriksson som är dagens ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Mötesdeltagarna godkände föreslagen dagordning.

3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna

4. Gruppdiskussion
Sammanfattningsvis framkom från de olika grupperna
1.
 Man önskar information innan beslut tas för att kunna påverka det som påverkar
personer med funktionshinder.
 Information efter beslut som rör personer med funktionshinder.
2.

 Viktigt att veta vem man ska vända sig till i olika frågor. Att förändringar finns på
Regionens hemsida.
 Protokollen är bra och används för att lägga ut på varje organisations hemsida.

3.
 Önskvärt att HSN och SON gemensamt går fram med förslag till TN
kring antalet färdtjänstbussar.
 Skulle vara bra med ett gemensamt nyhetsbrev från olika förvaltningar.
 Man anser att personer med funktionsnedsättning får sämre vård – t ex
synskadad får inte delta i artrosskola, medlemmar har inte råd till
behandling.
4.

 Önskvärt med sms påminnelser.
 Viktigt med dialog men kan vara svårt då alla inte har datorer. Det
behövs både muntlig och skriftlig information.
 Informationen behöver komma till Funkisam i tid för att man ska kunna
påverka.
5. Inkomna frågor

Föreningen Parkinson, Gotland har utifrån det nya nationella
vårdprogrammet för Parkinson och MS, ställt frågan om sjukvården har
resurser för att fler besök krävs. Frågan hänvisas direkt till Verksamhetschef
Veronica Snoder.

6. Rapport från SON och HSN
HSN
 Tillgängligheten till Primärvården har ökat genom fler tillgängliga telefontider.
 En ny upphandling för njursjukvård görs och kommer att träda i kraft sista augusti
2018.
 Ett nytt avtal med Karolinska sjukhuset och SLS finns nu för 2017 – 2019.
 Bokslutet hamnade på – 82,3 miljoner.
 Upphandling av 1177 på 2år samt möjlighet till förlängning 1 år. Arbete pågår om
det går att sköta i egen regi.
 Det pågår undersökningar kring Klinte Vårdcentral.
 NSPH undersökning på Gotland ej besvarad. Där samarbetar Anhörigstödet och
NPS.
SON
Socialnämnden behöver minska sitt underskott.
 Anna Derwinger Hallberg har anställts som enhetschef för Utveckling och Kvalitet
i Regionstyrelseförvaltningen. Hennes efterträdare i Barnsam blir Christine Senter
och en nyinrättad tjänst för vuxensam kommer att innehas av Cilla Krook.
 HVB-hem i egenregi kommer att försvinna och ersättas av familjehem. Man har
lyckats att rekrytera nya familjehem. I mycket svåra fall finns specialiserade
HVB-hem som vi kan skicka till.
 Ett utredningshem för hela familjer kommer att finnas i Hemse.
 Socialpsykiatriska teamet har klarat flera ungdomar med stora bekymmer. SIP är ett
bra sätt att göra gemensamma planeringar för ungdomarna.

7. Övriga frågor
Trygghetsboende
SRF har ställt frågor kring det nya Trygghetsboendet på Terra Nova. Nedan redovisas
svar på de frågor som inkommit.




En broschyr kommer att tas fram men man avvaktar hyresförhandlingar med
Hyresgästföreningen samt besked från Regionen kring bidrag till
verksamheten.
Intresseanmälan gör man enklast på http://adjutantenvisby.se eller
info@svenskavardfastigheter.se eller till Adjutanten2 AB, c/o Svenska
Vårdfastigheter, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.
Det är ännu inte klart om lunch kommer att serveras. Utbudet av tjänster är
något man kan ta fram tillsammans med de boende och värd/värdinna.





Det kommer att finnas personal del av dygnet varje dag.
Lägenheterna är hyresrätter.
Det kommer att finnas 1 rok och 2 rok.

Utbildning LSS
Framförs önskemål om utbildning kring LSS

8. Nästa sammanträde
Måndagen den 22 maj, 2017 kl:14:15 - 16:15 i ljusgården på Visborg

9. Avslutning
Ordförande Monika Eriksson och Magnus Ekström tackar för visat intresse och
avslutar mötet.
Monika Eriksson
1 Vice ordförande/SON

Magnus Ekström
HSN

Kerstin Lindgren
sekreterare

