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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 godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapport från SON och HSN
SON
De tre Sociala kooperativ som är under Socialförvaltningen. Kommer få bidrag även för
2019, men därefter anser SON att de ska bli självförsörjande. Companion har i uppdrag
att hjälpa företagen.
Projekt Din coach riktar in sig på ungdomar mellan 19-24 år som är ”hemma sittare” de
får stöd för att komma ut i skola/arbete igen. I dagsläget jobbar man med 16 ungdomar.
Under diskussion stadie: Förenklat bistånd inom hemtjänst, för trygghetslarm och
boservice. Varit uppe i nämnden, ska komma med återrapport i juni 2019.
Nytt gruppboende, servicelägenhet via Gotlandshem
Utöka platser inom befintliga gruppbostäder
Se över behov av startboende, boende för unga. En arbetsmetod för att se hur mycket
stöd och hjälp som behövs för att den enskilde ska bli så självgående som möjligt.
Överenskommelse med HSN trygg och säker utskrivning.

HSN
Höjning med 20% av all utomlänsvård. Förhandlingar med Stockholm pågår.
Hygienutrymmen på lasarettet färdig renoverade/ombyggnation klar.
Budget för nästa år ännu oklart.
Ny överenskommelse med SON trygg och säker utskrivning.
Näringsdryck önskemål om central upphandling i regionen, arbete fortgår.
Psykiatri tvångsåtgärder gott omdöme från IVO
Ekonomi -45 milj nov månad.

5. Övriga frågor

- Frågan ang. Ljusbehandling
Kerstin informerar vad hon fått för svar:
Medicinskt solarium är väldigt dyra apparater. Därför är det beslut på att det finns
på en plats.
- Utomlänsvård
Region avtal av SSL och Gotland från 2004. Samverkansnämnd. Stora avtal med
Karolinska beror på vad för speciellt behov som styr vilket sjukhus man använder.
Neurologisk rehab på 11 ställen i landet.
Varför kan vi inte ansöka om samma rehab som i Stockholm? Finns inget att välja på
Gotland.
På Gotland är det få inom varje grupp, så det är svårt att
Varje landsting bestämmer själva.
Kerstin tar med fråga varför man inte informerar om att det finns lymfsterapeut
Magnetröntgen för alla som har misstanke om diagnos parkinson Neurologerna kan
idag inte säga om det är parkinson.
Kerstin tar med sig frågan till Veonica Snoder.
- Sammanfattning vid årets sista möte
Önskemål att få en genomgång av punkter som varit uppe på möte under året där vi
inte fått någon riktig återkoppling, så vi inte tappar dem på vägen.

6. Önskemål om frågor till nästa sammanträde
- Matdistribution – ingen lösning.
- Ekonomi – Övergripande vart och hur pengarna satsas. Hur påverkar man utifrån?
Ta med till nästa möte. Behöver nog boka in en ekonom som kommer och informerar.
- Brist Habiliteringsläkare: Det här är ett starkt önskemål från brukarorganisationen
att det ska finnas den kompetensen på Habiliteringen för vuxna.

- Badhus i Visby. Projektera för rehab bassäng.
Kerstin uppmanar att Brukarorganisation ska skriva till tillgänglighetsrådet och
politiker för att påpeka olika behov.
- Frågan angående bidrag till glasögon. Kerstin uppmanar att brukarorganisationerna
skriver till tillgänglighetsrådet för att påpeka behovet.

7. Sammanträden 2019
Onsdag den 27 februri kl 14.15 - 16.00 i ljusgården på Visborg
Onsdag den 8 maj, kl 14.15 - 16.00 i ljusgården på Visborg
Tisdag den 1 oktober, kl 14.15 - 16.00 i ljusgården på Visborg
Tisdag den 10 december, kl 14.15 - 16.00 i ljusgården på Visborg

8. Avslutning

Ordförande Monika Eriksson tackar för visat intresse och avslutar mötet med att
önska alla God Jul & Gott nytt år

Monika Eriksson
SON
Angelica Käldare
sekreterare

Leif Dahlby
HSN

