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§ 41 Sammanträdet öppnas
Ordförande Harriet Jorderud hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 42 Justerare utses
Cristine Persson utses till att justera dagens protokoll

§ 43 Fastställande av föredragningslista
En preliminär föredragningslista skickades med kallelsen till SVOM: s ledamöter den 28
november 2014

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
Med tillägg av två övriga frågor (§ 52 respektive § 53) fastställer sociala vård- och
omsorgsgruppen föreslagen föredragningslista. Punkt 10 på dagordningen (Information
socialpsykiatriskt behandlingsteam barn/unga) utgår vid dagens sammanträde.

§ 44 Föregående protokoll
Ordföranden går igenom protokollet från mötet den 10 oktober 2104 och protokollet
läggs därefter med godkännande till handlingarna.

§ 45 Sammanträdestider för SVOM 2015
2015 års mötesdagar för sociala vård- och omsorgsgruppen 2015 hålls även
fortsättningsvis på fredagseftermiddagar klockan 13.00 – 16.00 (SocSam sammanträder
samma dags förmiddag kl. 09.30 – 12.00).

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
1. SVOM: s sammanträdesdagar 2015 beslutas enligt följande; 20 februari, 22 maj och 4
december. De s.k. samverkansdagarna (lunch till lunch-möte) med Västernorrlands län
arrangeras i Härjedalens kommun den 8 – 9 oktober 2015.
2. Lokal för såväl Sociala samrådsgruppen (kl.09.30 – 12.00) som för SVOM (kl.13.00 –
16.00) bokas av landstingets stab.

§ 46 Aktuell information från Ledningskraft
 Geriatriskt stöd
Ett av Ledningskrafts uppdrag inom strategi- och handlingsplanen ”Bättre liv för sjuka
äldre” är att bygga upp ett länsövergripande geriatriskt stöd. Den 1 september 2014
startade ett tvåårigt projekt i syfte att forma och utveckla länets geriatriska stöd för att
främja trygghet och självbestämmande för de mest sjuka äldre i länet. Det geriatriska
stödet utgörs av ett team bestående av äldresjuksköterska (100 %), geriatriker (50 %)
samt dietist och apotekare (vardera 20 %). Projektet samfinansieras av länets
kommuner, landstinget och Regionförbundet i Jämtlands län.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Anna Hestner, äldresjuksköterska, berättar att teamet både ska fungera som ett
konsultativt stöd och ett kompetenscentrum (utbildning, information, riktlinjer mm).
Teamet ska även ta fram en modell för samverkan, stötta implementering av densamma
och delta i möten med de lokala samverkansarenorna med mera. (bilaga 1)
I sammanhanget påtalas teamet även bör beakta anhörigas situation och deras behov av
stöd.
 Ledningskraft 2015
Lars Liljedahl meddelar att Ledningskraft blir kvar och förstärks. Från 2015 är samtliga
kommuner representerade, antingen genom personal från primärvården eller kommunen.
(bilaga 2).
 Mätning av nattfasta inom särskilt boende
En mätning av nattfastan är genomförd på 55 boendeenheter (särskilt boende) i sex av
länets kommuner. Mätningen skedde under v.37/43 2014 varvid tjänstgörande personal
registrerade faktisk nattfasta per boende under ett dygn (det vill säga tidpunkter för samtliga
födointag mellan middagsmål till frukostmålet nästkommande dag).
Lars Liljedahl meddelar att resultatet av mätningen överlag var dåligt och att MASgruppen har enats om att mätning fortsättningsvis ska genomföras två gånger årligen.
Informationen föranleder ett påpekande från en av kommunerna, som menar att
undersökningen genomfördes med kort framförhållning och att informationen inför
densamma var bristfällig, faktorer som bör beaktas inför kommande mättillfällen.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
SVOM godkänner lämnad information

§ 47 Statliga satsningar – aktuell information
Regionförbundet har i dagsläget ingen tydlig bild över vilka statliga medel som
kommer att fördelas till länet för 2015. Klart är ändå att tilldelningen blir betydligt lägre
än tidigare år och enligt ett preliminärt besked (muntligt) kommer följande områden att
prioriteras; funktionshinder- barn/unga samt ADNT/föräldrastöd.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
SVOM godkänner lämnad information

§ 48 Samverkansarenor Region JH
L. Hallquist förevisar en organisationsskiss över de samverkansarenor som aktualiseras i
och med regionbildningen 2015-01-01 (bilaga 3)

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
SVOM godkänner lämnad information

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 49 Förlängning av hemsjukvårdsavtal
Rubricerat avtal mellan Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtlands län löper
ut 2014-12-31. För att se över möjligheterna att synkronisera hemsjukvårdsavtalet med
övriga avtal inom närliggande områden föreslås en förlängning av befintligt avtal till och
med 2015-12-31.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
Sociala vård- och omsorgsgruppen beslutar att förlänga avtalstiden för befintligt
hemsjukvårdsavtal med ett år vilket innebär att befintligt avtal gäller till och med 31
december 2015

§ 50 Avtal angående samverkan inom syn- och
hörselrehabilitering
Ingela Jönsson redovisar innehållet i förslag till avtal angående samverkan inom syn- och
hörselrehabilitering. (följde som bilaga till kallelsen) Avtalet reglerar bland annat syn- och
hörselombudens uppgifter och syftar till att klargöra ansvarsfördelningen mellan
landstinget och kommunen. Avtalet föreslås testas under ett år.
Kommunerna ser behov av utbildningsinsatser vilket ska ombesörjas av personal från
landstingets syncentral och hörselvård. Kommunerna vill även förtydliga följande; i
händelse av att kommunen saknar resurser, kan de neka tjänsteköp för patienter utan
beslut om hemsjukvård.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
Sociala vård- och omsorgsgruppen beslutar
1. att anta förslag till avtal angående samverkan inom syn- och hörselrehabilitering
2. att samverkansavtalet testas under ett år (2015-01-01 till och med 2015-12-31) och att
avtalet därefter kan förlängas ett (1) år i sänder om det inte sägs upp senast sex (6)
månader före avtalstidens utgång

§ 51 Förslag till gemensam hälso- och sjukvårdsplan
Landstinget och kommunerna har enats om ett länsgemensamt dokument ”Mål för
gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014 - 2025”. På uppdrag av de
förtroendevalda har professionen därefter tagit fram ett förslag till handlingsplan med
aktiviteter kopplade till de uppsatta målen (följde som bilaga till kallelsen). Handlingsplanen
tydliggör ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, analyserar hur befintliga
överenskommelser och handlingsplaner kopplar mot dessa utgångspunkter och pekar på
vad som därutöver behöver göras.
De organisatoriska förändringar som sker i samband med bilandet av Region Jämtland
Härjedalen medför att handlingsplanen kommer att revideras redan i början av 2015.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
Sociala vård- och omsorgsgruppen beslutar att anta förslagen handlingsplan för
gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014 – 2025
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 52 Angående eventuellt behov av kris- och
traumacenter
Ett kris- och traumacenter har tidigare funnits i länet. Torsten Medalen aktualiserar
frågan om eventuellt återinrättande av ett sådant. Behoven har förändrats i kommunerna
vilket gör att det kan finnas skäl att analysera eventuella behov i kommunerna.
Då detta inte enbart är en hälso- och sjukvårdsfråga menar H. Jorderud att frågan om
eventuellt återinrättande av ett länsgemensamt kris- och traumacenter bör lyftas i
regionala samverkansrådet som formeras i och med regionbildningen 2015. Vidare
menar Jorderud att, även om remisstiden för Integrationsstrategin har löpt ut,
kommunerna bör remittera frågan dit.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
Sociala vård- och omsorgsgruppen rekommenderar kommunerna, att på
kommunledningsnivå, aktualisera frågan om eventuellt inrättande av ett länsgemensamt
kris- och traumacenter.

§ 53 Angående gemensam praktikplatssamordning
Det framkommer behov av förtydligande angående gemensam praktikplatssamordning
SVOM föreslår att protokollsutdrag rörande nämnda ärende bifogas protokollet.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
Protokollsutdrag från SVOM 2013-10-04 (§ 47) respektive 2012-11-30 (§ 52) biläggs
dagens protokoll.(bilaga 4 och bilaga 5)

§ 54 Hälso- och sjukvård under jul- och nyårshelgen
Inför kommande storhelg väntas det bli svårt att uppnå full personaltäckning inom
landstinget. En rutin liknande den som upprättades inför sommaren 2014 ska upprättas.
Anna Kerstin Lejonklou skriver fram en PM avseende rutiner för jul- och nyårshelgen
2014/15.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
Sociala vård- och omsorgsgruppen rekommenderar ansvariga hos respektive huvudman
att kommunicera dokumentet med berörda parter

§ 55 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar dagens sammanträde.
Harriet bjuder därefter på kaffe och kaka eftersom hon går i pension från och med
årsskiftet. Harriet slutar därmed som ordförande i sociala vård- och omsorgsgruppen
och SVOM tackar för förtjänstfullt och inspirerande ordförandeskap.

Justerandes sign
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