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1. Mötets öppnande
Leif Dahlby 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. Rapport från SON och HSN
SON
Nytt äldreboende på Terra Nova. Rapporterar om ökad rehabilitering på äldreboenden
med mycket goda resultat. Tidig rehab påbörjas även i hemmet, SOF fick inga medel i
budget för detta men ambitionen är att detta ska fortgå.
Sjukfrånvaron i förvaltningen fortsatt hög , men sjunker stadigt. Åtgärder är vidtagna
som har gett resultat. Bl.a. har man ökat bemanningen inom hemtjänsten där
sjukfrånvaron var som högst.
I Hemse på Silvergatan har SOF startat ett utredningsboende för föräldrar och barn där
man utreder föräldraförmåga. Tidigare när man ville utreda föräldraförmågan fick både
föräldrar och barn åka till Kalmar . Nu kan de vara kvar på hemmaplan. Bra för familjen.
SOF samarbetar med BUF i skolfam där alla placerade barn utreds och adekvat hjälp sätts
in så att barnen klarar skolan. Vidare har varje skola en kontaktperson på SOF som kan
vara med i skolan och t.ex. träffa föräldrar där det behövs. Kontaktpersonen kan också
vara ett bollplank för lärarpersonalen, allt för att alla barn ska lyckas med sin skolgång.
Ett gemensamt arbete mellan SOF och HSF pågår – första linjen för barn med psykisk
ohälsa i detta samarbete ingår även våldsutsatta barn.

HSN
Sjukvården på Gotland hamnar på 3:e plats nöjdhet i Sverige. HSF har svårt att bemanna
med läkare inom primärvården .En satsning har gjorts med ST-läkare (läkare under
specialtjänstgöring) och 6 stycken blir färdiga under 2018. Viktigt att fokusera på att
behålla dessa och arbeten pågår inom ramen för RAK (Rätt Använd Kompetens) för att
minska läkarnas administration och på så sätt ge mer tid åt patientarbete.
Behovet av hyrsjuksköterskor minskade under december 2017. Behov av hyr-personal
finns ännu för att kunna bemanna vissa områden. HSF jobbar med arbetstider och
scheman mm för att erbjuda en bättre arbetsmiljö. Sju vårdplatser har under våren
stängts, dessa har fåt öppnats vid ett par tillfällen under året. Vid öppning rings 2 personal
in för att bemanna dessa.
Njursjukvården byter utförare efter upphandling. Diaverum lämnar 1 september och
företaget B-Braun träder in.
https://www.bbraun.se/sv_se.html
Logopedmottagningen jobbar på distans mot Hemse – gäller framförallt barn, detta så att
familjer slipper åka till Visby varje gång.

Framtidens vårdinformationsmiljö som bla innehåller ett nytt journalsystem är under
framtagning tillsammans med Stockholmsläns landsting det kommer att ta några år innan
systemet är på plats.

Prostascreening har diskuterats i media. HSN följer Socialstyrelsens riktlinje och väljer
således att avvakta.
Samlad slutenvård på lasarettet – Rehabavdelning flyttar till lasarettet i höst.
Dagrehabiliteringen kommer fortsatt vara kvar på Korpen.
Sjukvårdsorganisationen ska tillsätta verksamhetsområdeschefer, annonser har redan
kommit ut. Det rör sig inte om några nya tjänster, de har innehafts av tillförordnade
chefer under 1,5 år.
Hörselvården försöker tillsätta fler audionomer.

5. Diskussion
Samrådsgruppen uttrycker att träningslokalerna på lasarettet måste anpassas utifrån flytt
av rehabavdelning.
Olle Hammarberg undrar över kvaliteten på hyrläkarsidan. HSN meddelar att i vissa fall
har läkare fått sluta så uppföljning sker.
Beskrivs ett fall av medicin som interagerat med befintlig medicinering och apoteket
upplyste patienten om detta. Borde finnas ett larm från apoteket vid felaktigheter. HSN
tar med sig detta.
Parkinson Gotland informerar att Gotland ligger bra till nationellt i Socialstyrelsens
mätningar. Ny mätning kommer ske och enligt riktlinje är även det ett önskemål att
psykolog ska vara knuten till teamet. Kerstin meddelar läkarchef Veronika Snoder om
önskemålet. Parkinson Gotland önskar även meddelande när neuromottagningen ska ha
Parkinsonskola – de meddelar mottagningen detta.

6. Övriga frågor
Långa sängar
Återkoppling från föregående möten. Kerstin Lindgren har fått svar angående långa
sängar, det finns men de är ej uppmärkta. Enligt Charlotte Eliasson finns 2 stycken på
operation. Kerstin återkommer i frågan.
Matdistribution
Idag tillhandahåller SOF mat till de personer som är lagstyrt. Önskemål att fler skulle hs
möjlighet att få mat distribuerat. Monika tar upp detta politiskt.

7. Önskemål om frågor till nästa sammanträde
•
•

IBIC
Fortsatta gemensamma möten

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 17 maj, 2018 kl:14:15 - 16:15 i ljusgården på Visborg

9. Avslutning
Ordförande Leif Dahlby och Monika Eriksson tackar för visat intresse och avslutar
mötet.
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