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Närvarande från
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Från socialnämnden
Från Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Yngwe Lindell

Attention

Per Pettersson

Hörselskadades förening HRF

Annette Möllerström

Strokeföreningen

Maud Åkesson

Synskadades riksförbund Gotland SRF

Margareta Bolin

Synskadades riksförbund Gotland SRF

Carl-Ove Sundström

Parkinson Gotland

Eva Gardell

Reumatikerdistriktet

Monica Ekström

FUB

Hillevi Österman

AAF

Britt Broberg

RSMH

Inger Nilsson

RSMH

Yvonne Larsson

Bcf-Rosa

Monika Eriksson, 1:e vice ordförande i Socialnämnden
Leif Dahlby, 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Från socialförvaltningen Therese Thomsson, Myndighetschef, tf kvalitetschef
Angelica Käldare, sekreterare
Från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen Kerstin Lindgren, Resursområdeschef

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
Frågor som ej blivit besvarade som Kerstin tar med sig är: längd på sängar och hur
synskadade kan läsa journalerna digitalt.

4. Inkomna frågor
 Bcf-Rosa vill belysa ett fel ang. taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst
och sjukresor avsnitt C Blad?
Svar: Det är TN som beslutar om avgiften.
Egenavgiften har höjts från 290:-/ t o r till 304:-/ enkelresa.
(Det verkar även som det är en felskrivning där man skriver att det är en 5% höjning men
i verkligheten är det betydligt mer, hade de tagit 304:-/t o r hade det varit 5%)
Ärendet ska upp i fullmäktige 170921
 NSPH frågeställning till samrådsmöte med HSN/SON:
- Info om politiska styrsignaler avseende VuxenSam, anhörigstöd psykisk ohälsa
och införande av brukarrevision?
Svar: Vuxensam, Informationen gavs under informationen från Barnsam och Vuxensam
Patientnytta
Verksamhetsplan 2017
Processer utgår från de viktigaste grupperna och deras behov, krav och förväntningar.
Den viktigaste gruppen är patienterna. Dessutom betraktas de närstående till patienten
som en viktig grupp.
Brukarrevision inga politiska riktlinjer diskuterats tidigare.
- Hur ser politiken på kompetensutveckling vid psykiatri och socialpsykiatri och
inrättandet av ett kompetenscentrum/alt köp av denna tjänst från annan region?
Svar: Satsning på utbildning i personcentrerad vård i samarbetet med Göteborg, minska
tvångsvård mm Utbildning inför öppnade av nya psykiatrin med nya behandlingsformer.
Kompetensförsörjningsplaner enligt verksamhetsplan 2017.
- 3 områden som HSN resp SON är mest nöjd med avseende psykiatrisk behandling resp
socialpsykiatrisk omsorg och hur man säkerställer dessa?
Svar: Vi är särskilt nöjda med införande av personcentrerad vård i de nya ändamålsenliga
lokalerna efter åtskilliga år av diskussion och förberedelser. Avskilt ambulansintag,
platser barn, nya behandlingsrum ger mindre bältesläggningar.
Mini Maria
Mobilt sjukvårdsteam
Psykosociala teamet
Palliativa teamet
- 3 områden som HSN resp SON är mindre nöjd med avseende psykiatrisk behandling
resp socialpsykiatrisk omsorg och hur man avser förbättra sig inom dem?

Svar: Personalvakanser
Tillgängligheten psykologer endast en av 10, vi har utbildat så under hösten ska det bli
bättre 4-5 av 10 men arbetet fortsätter för att finna lösningar.

- Info om de politiska målen med psykiatrin resp socialpsykiatrin och hur politiken mäter
måluppfyllelsen.
Svar: Tillgänglighet
Brukarundersökningar
Uppföljning
SIP samordnad individuell plan

5. Rapport från SON och HSN
HSN
 Minskad vårdkonsumtion = samordna mera. Något man arbetar vidare med.
 Förändringsarbete, det pågår många förändringsarbeten inom förvaltningen.
 Digitalt arbetssätt, journal digitalt på internet.
 Samla rehabilitering till las = Fråga Kerstin Inriktningsbelut taget att samla all
slutenvård på lasarettet dvs att rehabavdelningen ska flytta från Korpen till
lasarettet. I samband med det finns en grupp som ska arbeta med bl a fysiska
placeringen och Kerstin har fått uppdraget att ”se hur resurser och arbetssätt inom
sjukvårdens rehabiliterande verksamheter kan förändras”.
 Motion om apotek på Korpen
 Delårsrapport 2 kommer inom kort.
 Förslag att det kommer nya egenavgifter på hjälpmedel.
 Informerar att nya psykiatriska kliniken är klar och önskar att många kommer på
invigningen och öppet hus 18 september.
SON
Det har inte varit någon nämnd sedan vi hade senaste samrådsmötet.
 Maria Björklund ordförande slutar sitt uppdrag 170930, ny ordförande blir: Håkan
Eriksson .
 Sjukskrivningstalet har minskat till 6,96, målet är 4,5. Ett målmedvetet arbete har
gjorts och fortsätter med detta.
 Projket Lärsam (tidigare Finsam finansierat)
Omsorg om personer med Funktionsnedsättning har sökt projektmedel från
Europeiska socialfonden (ESF)
Den 21 juli 2017 fick Omsorg om personer med Funktionsnedsättning besked om att
ESF-rådet bifallit ansökan LärSam Unga.
På Gotland finns många unga vuxna med komplexa svårigheter som gör det svårt att
ta sig ut på arbetsmarknaden. Gruppen är större än riket i övrigt. Dessa unga vuxna
har inte fördel av den goda arbetsmarknaden och de övriga insatser som görs riktad
till unga på Gotland. De behöver ett mer förstärkt stöd.
Projektet LärSam Unga riktar in sig på unga vuxna 19-24 år, med komplex
problematik och funktionsnedsättning, som står långt från arbetsmarknaden och som

uppbär aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Brist på insatser för denna
målgrupp medför betydande risk för livslångt utanförskap. Totalt handlar det om
cirka 270 personer på Gotland.
LärSam Unga ska arbeta med direkta insatser till målgruppen för att stärka dem och
öka deras möjlighet att komma i arbete eller studier. Det skall skapas naturliga steg
och övergångar mot egen försörjning eller sysselsättning bland annat genom
"Insteget - en process mot anställning", där coacher/medarbetare arbetar utifrån fyra
steg: inrekrytering, visionsbygge, aktivitet samt utmatchning.

6. Övriga frågor


Hur kan man göra entréerna på allmänna platser lite mer integritetsskyddade?



FUB har gymnastiksalen på korpen från 16:30. De vill komma in 16:00.
Ingen använder lokalen innan, den står tom.
Varför kan de inte få komma in tidigare då?
Kerstin undersöker frågan och återkommer.

7. Cilla Krook och Christine Senter information om sina uppdrag som
verksamhetsledare för Vuxensam och Barnsam
Cilla jobbar mot Vuxensam, för personer från 25 år och uppåt och Christine mot
Barnsam, för personer upp till 24 år.
Funktionen verksamhetsledare för VuxenSam är ny.
När man är två personer på dessa tjänster blir det mindre sårbart. Man kan gå in och
hjälpa varandra även om man har sina områden. Allt arbete görs för att komma individen
tillgodo.
RSSS är en regional samverkans- och stödstruktur, som har i uppgift att arbeta för
samverkan och kunskapsutveckling inom de områden där socialförvaltning, hälso- och
sjukvårdsförvaltning och arbetslivsförvaltningen har gemensamma beröringspunkter.
RSSS styrs av en styrgrupp som bl a består av regiondirektör och förvaltningschefer för
respektive förvaltning.
Cilla och Christine får sina uppdrag av styrgruppen. Det måste minst vara två
förvaltningar som har behov/vara involverade för att de ska bli inkopplade.
Både Christine och Cilla arbetar tillsammans med chefsgrupper i förvaltningarna. För
barn och unga finns barnnätverket och för vuxna finns ärendegruppen och en
enhetschefsgrupp.
Christine har kontakt med Barnnätverket en gång/månad i det nätverket ingår
representanter från t ex habiliteringen, familjehemsenheten, och barn och elevhälsan.
Friskolorna är inte med i Barnnätverket men de får inbjudningar och blir delgivna det
arbete som görs.

När Cilla och Christine berättat om sina nya uppdrag kommer de in på hur de kan få
synpunkter från frivilligorganisationerna.
- Öppna frågor till föreningarna som de skickar svar på.
- Boka in informationsträffar med de olika föreningarna.
- Något enkelt informationsblad som man kan sätta i händerna på människor.
- Fokusgrupper
- Hur kan man våga ställa känsliga frågor som t ex missbruk och beroende? Sådant
som de flesta håller inom familjen.
Cilla tar med sig förslagen och funderar hur hon lättast kan nå ut med frågor.

8. Önskemål om frågor till nästa möte
Till nästa möte önskas att Therese Kullåker bjuds in och informerar om samarbetet
med Campus Gotland.

9. Nästa sammanträde
Måndagen den 27 november, 2017 kl:14:15 - 16:00 i ljusgården på Visborg

10. Avslutning
Ordförande Monika Eriksson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Monika Eriksson
1 Vice ordförande/SON

Leif Dahlby
1 Vice ordförande/HSN

Angelica Käldare
sekreterare

