Visby 20170522 14.15 – 16.15 Ljusgården

Närvarolista
Från Socialnämnden Monika Eriksson 1:e vice ordförande i Socalnämnden
Från Hälso- och sjukvårdsnämnden Leif Dahlby 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från Socialförvaltningen Gunnlög Köhn, sekreterare
Från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kerstin Lindgren, Resursområdeschef

1. Mötets öppnande
Leif Dahlby hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Mötesdeltagarna godkände föreslagen dagordning.

3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna

4. Rapport från SON och HSN
HSN







Äldresjukvårdsteamet är nu igång och man kan vid utvärdering se att patienter som ingår i
teamet behöver mindre slutenvård.
Det pågår olika aktiviteter för att sjukvården ska bli alltmer fri från hyrpersonal. Exempel på
aktiviteter är filmer som ligger på nätet, intervju av primärvårdsläkare och sjuksköterskor
samt aktiviteter kring rekrytering.
Till de sjuksköterskor som kan flytta sin semester kommer att utgår en ersättning.
Unicare kommer att ta över vårdcentralen i Klintehamn och nu pågår ett arbete kring avtalet.
Från och med 23/5 kommer det att vara möjligt att läsa sin journal från 1/1 2017 och framåt,
på nätet. Ungdomars (13 och 18 år) journal kommer inte att kunna läsas – det är med hänsyn
till att ungdomar ex kan söka ungdomsmottagningen och inte vill att ens förälder ska känna

till det. Fråga från synskadades förening kommer om det är möjligt för synskadade att genom
sina särskilda program kunna läsa journal.
SVAR…..

SON








Det är inte så många nya aktiviteter utan man vill ”ro iland det man påbörjat”.
MiniMaria och Socialpsykiatriska teamet pågår . Båda verksamheterna bedriver
förebyggande arbete och i samverkan mellan båda förvaltningarna.
Familjestöd finns för att hjälpa hela familjen och där barnet bor kvar hemma i stället för att
placeras i familjehem. Forskning visar att detta är bättre för barnet och att stödet till familjen
är förutsättningen. Just nu bor 70 barn hemma i stället för i familjehem.
Skolfam är ett projekt som socialförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Psykolog och specialpedagog arbetar med de barn som är fosterhemsplacerade.
Nytt äldreboende med 60 platser byggs på Terra Nova.

5. Ekonomi
HSN
Det har varit ett tufft år hittills med många sjuka under vintern både svårt sjuka patienter och
personal. Det senare har gjort att antalet hyrpersonal varit stort. Prognos visar på – 21 miljoner.
Budgetberedningen föreslår att förvaltningen för äskade medel för 2018 enligt förslag. Det innebär bl
a pengar för utbyggnad av Akuten för förbättrad arbetsmiljö, flöde och säkerhet. Medel även för
utrustning.
Fråga om det finns alternativ till höga kostnader på LPT patienter som idag vårdas på fastlandet. Leif
berättar att man påtalat till regeringen det ologiska att dömda ptienter betalar staten för, medan för
LPT patienter bär landsting/Region själva kostnaden.
Vidare berättar Leif att man börjat diskutera socialpsykiatriskt team även för vuxna.

SON
Prognosen visar på ett minus och framför allt är det stora kostnader för barn- och ungdomsvård och
LSS. Regionfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden ett tillskott för 2018. Minskade medel 2018
från Migrationsverket där Regionfullmäktige lovat att kompensera för det bortfallet.

6. Inkomna frågor


Fråga kring MiniMarias verksamhet hänvisas till möte i juni.







Kooperativens fortlevnad – det pågår en diskussion för att lösa hur kooperativen ska klara sig
utan ekonomiskt stöd från Regionen. Det är viktigt att det blir en process så att kooperativen
får en ärlig chans att klara sig.
SIP utbildningar kommer att genomföras till hösten.
Cilla Krook, Vuxensam är inbjuden till höstens första möte för att presentera sitt uppdrag.
Boendestöd kommer framöver att organisatoriskt höra till OOF (Omsorg om
funktionshindrade).

7. Övriga frågor


Fråga från Synskadades förening kring matdistribution. Matdistribution är endast för
personer med specialkost. För övriga som inte själva kan ordna med mat är det hemtjänsten
genom bistånd som står för detta.



Synskadades förening framför att för synskadade är det svårt med knappvalstelefoner och
därför önskvärt med röstbrevlåda när man tar kontakt med mottagningar.



Maj-Britt Fallgren presenterar en nygammalförening JAG, som från att varit nationell nu även
bildat en lokalförening. JAG är en brukarkooperativ förening med endast fullvärdiga
medlemmar (brukare) i styrelsen med sina företrädare. Maj-Britt önskar nu representera JAG
i samrådsgruppen.



BBIC – NFP – barnets behov i centrum. Tord Löfgren berättar att det finns en utbildning kring
detta och det är önskvärt att alla inom socialförvaltningen får den.



Yngve Lindell tar upp att en enkät kring diskriminering inte fått något svar från Gotland.
Monika tar med sig frågan och undersöker vart enkäten skickats.



Hillevi Österman tar upp bekymret för långa personer som hamnar inom slutenvården.
Sängar finns för tunga patienter men inte för långa. Kerstin tar med sig frågan.



Eva Gardell framför att golvet vid bassängen på Korpen är halt. Det åtgärdades för några år
sedan men det behöver göras något igen.

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 september och måndagen 27 november, kl:14:15 - 16:15 i Ljusgården på Visborg

