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1. Mötets öppnande
Monika Eriksson 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 Leif tar med sig är: längd på sängar och hur
synskadade kan läsa journalerna digitalt.

4. Inkomna frågor
5. Information om Region Gotlands samarbete med Campus
Gotland
Therése Kullåker verksamhetsutvecklare, Regionstyrelseförvaltningen kom och
informerade om samarbetet mellan Region Gotland och Uppsala universitet Campus
Gotland. Se bifogad fil
- Hur kan vi få fler att söka till Universitetet Campus Gotland?
- Mål om 1500 studenter (i dagsläget ca 1100-1200st)
- Boendet är en stor utmaning. Campus Gotland påvisar vikten av bostäder med
12 månaders kontrakt.

6. Information om IBIC
Ia Lönngren utvecklingsledare, Kvarlitet- och utvecklingsavdelningen
Socialförvaltningen kom och informerade om IBIC (individens behov i centrum)
IBIC- är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
Se bifogad fil

7. Rapport från SON och HSN
HSN
 Från den första november ändras ålder för att läsa journalen på nätet från 18 till 16
år.
 Vaccinationsperiod pågår
 Arbetet med att minska hyrpersonal pågår
 20% ökning av patienter på Akuten 2017 sedan 2010.
SON
 Brist på socionomer, aldrig varit så hög användning av bemanningsföretag som det
varit nu.
 Höst 2018 kommer det finnas socionomutbildning vid Campus Gotland med plats
för 35 elever.
 Ersättning trygghetslarm
 Ersättning måltider och hyra
 Målgruppsinventering inom IFO
 Projekt integration på arbetsplatsen.

8. FN-konventionen
Har man synpunkter på tjänsteskrivelsen: Uppföljning av åtgärdsplan för införande av
FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i
Region Gotland lämna dem till Leif. Tjänsteskrivelsen ska lämnas in V.49

9. Övriga frågor
-

Matdistribution, Maud Åkesson och Margaretha Bolin har lämnat in en övrig fråga se
bifogad fil.
Det pratas om vikten av näringsrik mat och matdistribution. Myndighetschef Therése
Thomsson förtydligar att maten som distribueras på Gotland tillagas i Slite är
näringsberäknad och närproducerad.
Frågan om matdistributionen är en annan fråga som ordförande Monika Eriksson tar
med till nästa nämndmöte.

10. Önskemål om frågor till nästa möte
11. Nästa sammanträde
Monika och Leif återkommer med datum.

12. Avslutning
Ordförande Monika Eriksson tackar för idag och avslutar mötet.

Monika Eriksson
1 Vice ordförande/SON

Leif Dahlby
1 Vice ordförande/HSN

Angelica Käldare
sekreterare

Partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet

Målbild för partnerskapet
Universitets-ön Gotland:
”Tillsammans skapar vi en attraktiv och framstående universitets- och

utvecklingsmiljö utifrån de unika förutsättningar som Gotland erbjuder.
Det strategiska partnerskapet bildar en arena för ömsesidigt utbyte av kunskap
och erfarenhet som ger ett mervärde för båda parter och bidrar till
samhällsnytta”.

Tre fokusområden för samarbetet
En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö

Ömsesidigt kunskapsutbyte

Forskning och innovation

Aktiviteter
En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö
•

Öka kontakterna mellan universitetet och Region Gotland.

•

Ökade kontaktytor för studenter med arbetsgivare.

•

Integration av studenter och lärare i det gotländska samhället.

•

Ökad kännedom om universitetets närvaro bland gotländska medborgare.

•

Utveckla struktur för hur studenter kan stärka näringsliv och offentlig sektor.

Ömsesidigt kunskapsutbyte
•

Ta in större del av forskningskompetens inom Region Gotlands verksamheter.

•

Samverkan kring kompetenshöjande insatser.

•

Öka antalet studenter i ”VFU”, verksamhetsförlagd utbildning, inom Region Gotland.

•

Samverkan för en höjd utbildningsnivå.

•

Dialog om utbildningsutbud utifrån Gotlands kompetensförsörjningsbehov.

Forskning och innovation
•

Samarbetet möjliggör forskningsprojekt i avgränsad miljö.

•

Närhet mellan medarbetare och studenter med olika ämnesbakgrund möjliggör tvärvetenskapliga
satsningar tillsammans med Region Gotlands unika lösningar och kombinationer av verksamheter.

•

Science Park Gotland som mötesplats för forskning, näringsliv och offentlig sektor.

•

Tillämpad forskning i samverkan bidrar till kunskapsutbyte, nya perspektiv och innovativa lösningar.

Några av de pågående aktiviteterna
• Studiebesök Uppsala kommun
• Gemensamt forskningsprojekt RG och MedFarm- Barns hälsa
• Möte med programansvariga på Campus om uppsatsskrivande
• Genomföra studentenkät
• Studenter presenterar spelprototyper
• Forskningsstudie, nyttan med ”E- hälsa”
• Rekrytering av studenter till Campus
• Utveckla handledning av studenter i uppsatsskrivande

Individens
behov i
centrum
IBIC

Behovsinriktat
Systematiskt
Strukturerad dokumentation
Gemensamt språk (ICF)

IBIC och arbetssätt
• Ett systematiskt arbetssätt som omfattar
handläggning, genomförande och uppföljning
• Ett arbetssätt för hur man dokumenterar i SoL
och LSS för vuxna
• Ett behovsinriktat arbetssätt med individen
i centrum
• En strukturerad dokumentation som bygger på
gemensamt språk - ICF
• Framtaget av socialstyrelsen
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ICF
ICF

(Internationell klassifikation av funktionstillstånd,

funktionshinder och hälsa)

Framtaget av WHO
Målsättningen med ICF – gemensamt språk

Kvalitet- och utvecklingsavdelningen

Varför och syfte
Öka delaktigheten för brukare
Lyfter fram brukaren i dokumentationen
Gemensamt arbetssätt – samverkan
Struktur och likvärdig hantering
Rättssäkerhet
Följa upp insatser - underlag för statistik
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Behov - insats

Behovsinriktat

Insatsstyrd

arbetssätt

verksamhet

Behovsinriktat arbetssätt
• Behovsinriktat – stöd utifrån behov och inte
utifrån de insatser som finns
• Behoven diskuteras med individen innan vi
diskuterar insatserna
• Fokus på behov, resurser och vad som är viktigt
för individen

ICF i Individens behov i centrum
Hälsotillstånd (ICD)

Kroppsfunktion

Livsområden
(Aktiviteter &
delaktighet)

Kroppsstruktur
Relaterade
faktorer

Omgivningsfaktorer

Personfaktorer

Tydligare uppdrag till utföraren
Relaterade faktorer: tex bostad, hjälpmedel, ev anhörig
hälsotillstånd, övrigt aktuellt samhällsstöd
Aktuella livsområden: brukarens egna förmågor och behov i de
livsområden som personen uppger att den har behov av hjälp
och stöd med
Bedömning av behov och målsättning: nuläge till önskat läge

Hur behovet kan tillgodoses:
Stödjande/tränande insats - färdighetsträning, praktiskt stöd,
råd och information, stödjande samtal
Kompenserande insatser
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Fortsättning…
Planerad uppföljning.
Övergripande mål: Tex möjlighet att leva och bo
självständigt under trygga förhållanden
Beslut: beslutet anger vilka beviljade insatser som
ska tillgodose behoven samt tidsperiod.

Kvalitet- och utvecklingsavdelningen 2017

Införande av IBIC
 Start 1 januari 2018 (SoL)
 Start 1 april 2018 (LSS)
 Utbildning till alla handläggare inom
myndighetsavdelningen
 Utbildning till chefer samt två medarbetare för
samtliga utförare
 Uppdaterade riktlinjer för SoL och LSS
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Matdistribution (Lunch)
Politiskt beslut har tagits om att inte längre distribuera lunch till nya
pensionärer. Endast de som tidigare hade matdistribution och nytillkommande
med särskilda behov t.ex. diabetes får lunchlåda hemsänt.
Vid socialförvaltningens informationsdag ”Trill inte omkull” tidigare i höst
påpekades hur viktigt det är att man äter näringsriktig mat. Får man inte rätt
näring kan lätt fallolycka ske. Ett benbrott kostar åtskilliga hundratusen kronor
och lidande för den det drabbar. Dessutom har man då förmodligen behov av
utökad hemtjänst.
Det är sagt att om man inte klarar att laga sin mat själv så skall hemtjänsten
hjälpa till med det. Hemtjänsten köper ofta djupfrysta rätter eller halvfabrikat
t.ex färdiga pannkakor, rårakor eller pyttipanna. Det skall gå fort att värma
maten. Börjar man bli dement kan man ha svårt att tala om vad man vill ha
hemköpt. Denna mat är inte speciellt näringsriktig.
Äldre personer som har förlorat sin syn kan ha stora svårigheter att laga sin mat
själva.
Personer med andra funktionshinder kan ha liknande problem.
Lunchlådor som regionen distribuerar är näringsriktiga.
Vi vill att beslutet att dra in matdistribution omprövas.
Synskadades förening på Gotland
Maud Åkesson Margareta Bolin

