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Organ/möte: SVOM

Sociala vård- och omsorgsgruppen

Tid och plats: 1 december 2017

Styrelserummet, hus 3, Regionens hus

Närvarande: se sid 5

§ 50 Sammanträdet öppnas
Ordförande Ann-Marie Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§ 51 Val av justerande
Pär Fredriksson, socialnämnden Östersunds kommun, utses att justera protokollet

§ 52 Föregående protokoll
Efter genomgång av protokoll från föregående sammanträde 2017-10-20 läggs det med godkännande till
handlingarna.

§ 53 Fastställande av föredragningslista
Föreslagen föredragningslista godkänns

§ 54 Hemsjukvårdsavtal
Anette Lindberg och Elsy Bäckström redogör för nuläget avseende det förberedelsearbete som pågår inför
kommande lagändring – Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LOSUS) - (se Ppt-presentation,
bilaga 1). Bland annat beskrivs vilket ansvar respektive huvudman har i processen inskrivning/utskrivning till/från
slutenvård. Vidare ges en lägesrapport gällande införandet av nytt IT-system. Slutligen beskrivs bland annat den
s.k. skrivargruppens förslag till hur bland annat den ekonomiska regleringen ska hanteras mellan huvudmännen
efter att den s.k. betalnings-ansvarslagen upphör 31/12 2017. E. Bäckström meddelar att ett remissförslag
avseende kostnad/vårddygn har presenterats av Socialstyrelsen (SoS) idag. SoS föreslår 7 100 kronor per
vårddygn. (Motsvarande kostnad är i dagsläget ca 4 700 kronor).

Beslut SVOM;
SVOM rekommenderar Region JH och länets kommuner att teckna avtal med inriktning att:
Hemsjukvårdsavtalet från 2017-04-01 kompletteras med;



Bilaga för läkemedelshantering som genom flödesschema och patientexempel förtydligar hur
avvägningar och huvudmannaansvar ska hanteras
Bilaga för LOSUS som bland annat innehåller;
 övergripande beskrivning av processen
 parterna delar målsättningen är att alla personer ska få möjlighet att komma hem från
sjukhuset samma dag som de är hemgångsklara, och att inga ekonomiska ersättningar
mellan kommun och region ska behöva ske. Dock med reglering när processen inte har
fungerat under tre månader. De tre första månaderna är inkörningsperiod utan
ekonomisk reglering
 för psykiatrin gäller ekonomisk reglering efter 30 kalenderdagar – i enlighet med lagens
intentioner för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Detta ska gälla under 2018
för att omställningsarbete ska hinnas med

PROTOKOLL
2(5)

§ 55 Regional samverkan psykisk hälsa – nulägesrapport och finansiering
avseende resurs för samordning
 Nulägesrapport
Elin Ring (50 % m inriktning barn/ungas psykiska hälsa) och Jan Persson (50 % m inriktning vuxnas psykiska
hälsa) samordnar de satsningar som pågår inom området psykisk hälsa och inom ramen för den Region/länsgemensamma överenskommelsen.
Under 2017 har samordnarna haft i uppdrag att;
Samordna pågående satsningar/projekt
Arbeta med suicidprevention
Arbeta för att stärka barn och ungas psykiska hälsa
Arbeta för att stärka brukarmedverkan
E. Ring och J. Persson redogör för pågående arbete utifrån handlingsplan inklusive budget (se bilaga 2)
 Finansiering samordningsresurs 2018
Finansiering av gemensam resurs har under 2017 delats 50/50 mellan huvudmännen. Aktuell frågeställning för
SVOM idag: att rekommendera hur samordningsresurs ska finansieras 2018
Beslut SVOM
SVOM rekommenderar Region JH och länets kommuner besluta att under 2018 dela resurs för Samordning
av projekten inom psykisk hälsa, där Region JH betalar 50 % och länets kommuner 50 %. Del av medlen för
nationella satsningen för psykisk hälsa används.

§ 56 Vård och omsorgscollege (VoC)
Jan Persson är regional samordnare för vård- och omsorgscollege i Jämtlands län som bland annat arbetar för
att kvalitetssäkra undersköterskeutbildningarna i länet. Undersköterskeutbildning inom vuxenutbildning omfattar
1500 gymnasiepoäng. Från och med i år erbjuds även vårdbiträdesutbildning (800 p)
J Persson informerar att den region som Jämtlands län ingår i har varit certifierade sedan 2010 och att befintlig
certifiering går ut nästa år. Det innebär i sin tur att omcertifiering måste sökas senast 2018-02-28. Om ansökan
godkänns gäller certifieringen därefter i fem år.
I och med att den regionala certifieringen upphör, faller även de lokala certifieringarna. Följaktligen behöver
även de lokala utbildningsanordnarna*) ansöka om ny certifiering.
*) utbildningsanordnarna = de kommuner som ingår i Jämtlands gymnasieförbund (JGY) samt Bergs kommun
som har ett s.k. hängavtal med JGY
Beslut SVOM:
SVOM har mottagit informationen om vård- och omsorgscollege
Dessutom framför Jörgen Persson önskemål om att innehåll för respektive utbildningar redovisas på
nästkommande SVOM.

§ 57 Integrerad verksamhet – missbruksvård
Ylva Drevstad Frid område psykiatri, presenterar en idé om hur en integrerad verksamhet skulle kunna ta form
genom att börja småskaligt och med befintliga resurser.(se bilaga 3. Ppt-presentation) Tommy Lekedal,
kommunrepresentant, instämmer i beskrivningen.
P. Fredriksson anser att det är positivt att styrgruppen är ersatt med arbetsgrupp. K. Näsmark undrar hur
verksamheten ska nå ut i övriga länet. Ylva påtalar att det redan idag finns filialer i länet och att verksamheten
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ska kunna fungera som ett kunskapsnav där t ex förslag på behandling kan efterfrågas. På sikt bör även
distansoberoende insatser kunna erbjudas av verksamheten.
Beslut SVOM:
SVOM har mottagit informationen och emotser återrapport från arbetsgruppen i maj 2018

§ 58 Rapport kunskapsstyrning nationellt och sjukvårdsregionalt (RCPH)
Håkan Gadd är av Norrlandstingens regionförbund utsedd att leda etableringsprojektet för att inrätta ett
Regionalt centrum för psykisk hälsa (RCPH). Uppdraget handlar om att: Inventera det sjukvårdsregionala
behovet och strukturen, utforma uppdraget för RCPH Norr, föreslå bemanning, finansiering, lokalisering, hur ska
samverkan ska med intressenter. Slutförslag ska presenteras 2018-04-20.
Förutom resurscentrat i Norrland ska ytterligare fem RCPH etableras, ett i varje hälso- och sjukvårdsregion.
Satsningen är en del av sjukvårdshuvudmännens satsning på att utveckla en ny nationell struktur för
kunskapsstyrning. RCPH har särskilda medel från psykiatriöverenskommelsen och i den pekas kommuner och
brukare ut som delaktörer i RCPH.
Målet är ytterst att skapa bättre förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom att evidensbaserade insatser
ges på ett likvärdigt sätt i landet och detta ska ske genom att
 den som möter patient, klient, brukare har den kunskap de behöver för att ge rätt bemötande och
insats (omsorg, vård, stöd, behandling, rehabilitering) som motsvarar personens behov
 Personen själv har nödvändig kunskap för att kunna vara delaktig i beslut om sin egen vård eller
stöd
I projektledningen finns en biträdande projektledare, Christina Wennberg-Granberg, Västerbottens läns
landsting. Projektet leds av en styrgrupp där Lena Hallqvist och Anna Fremner från Region Jämtland Härjedalen
är länets representanter.
Ledord för verksamheten är; - Främjande, - Förebyggande, - Brukar, patient medskapande och Egenvård. För ytterligare information hänvisas till H. Gadds Ppt.-presentation (bilaga 4)
Beslut SVOM:
SVOM har mottagit informationen

§ 59 Ansökan socialfond
Mot bakgrund av att inga ansökningar från socialfonden har inkommit har Maria Jonasson bjudits in till SVOM.
Maria Jonasson, avdelning näringsliv inom regional utveckling, redovisar de olika fonder som är möjliga att söka
medel ur.(se bilaga 5 Jonassons Ppt-presentation). Jonasson påtalar att det har skett många förenklingar
gällande administrationen och att det dessutom är möjligt att lägga såväl projektägande som administration på
regionala utvecklingsförvaltningen.
Beslut SVOM:
SVOM har mottagit informationen

§ 60 Nuläge analys fallskador
Med handlingarna till dagens sammanträde bifogades arbetsmaterial ”Delrapport – Fallolyckor i Jämtlands län”.
S Göransson och Anna K Lejonklou redovisar vad som hittills är gjort och vad som återstår att göra. Dessutom
presenteras resultat av genomförd journalgranskning (avseende 4 månader under 2016) med fokus på
fallskador hos personer 65 år och äldre, där fallskadan orsakat en höftfraktur (se Ppt-presentation bilaga 6).
Beslut SVOM:
SVOM har mottagit informationen
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§ 61 R-ACT integrerad psykiatri
André Olsson informerar om arbetet med R ACT – integrerad psykiatri, som pågår i Region JH, Strömsund och
Östersunds kommuner (se bilaga 7 och 8).
Robert Brandt tillägger att arbetsgruppen (inkl. brukarrepresentanter) har varit på studiebesök i Gävle. Att vårdoch stödsamordnarna har genomgått 7,5 hp. utbildning och att de sedan hösten 2017 har handledning. Det
senare är väldigt viktigt för att upprätthålla ”programtrohet” påtalar R. Brandt.
Beslut SVOM:
SVOM har mottagit informationen

§ 62 Sammanträdestider 2018
Beslut SVOM;
SVOM beslutar att fastslå följande mötestider 2018; 9 februari – 25 maj – 19 oktober (i samband med
samverkansdagarna). Årets sista sammanträde hålls den 14 december. Med undantag av mötet den 19/10
är tiden för SVOM: s sammanträden alltid kl. 13.00 – 16.00.

§ 63 Mötet avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare:
Suzanne Göransson
Ordförande:
Ann-Marie Johansson
Justerande:
_________________________________________________________________________________
Pär Fredriksson
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Deltagare Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) 2017-12-01;
Förtroendevalda;
Ann-Marie Johansson
Jörgen Persson
Margareta Mahmoud Persson
Annika Hansson
Lennart Skoog
Karin Näsmark
Maria Larsson
Pär Fredriksson

Region Jämtland Härjedalen
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Tjänstepersoner från Region Jämtland Härjedalen;
Lisbet Gibsson
Region Jämtland Härjedalen
Anna Fremner
-”- del av tiden
Ylva Drevstad Frid
-”- del av tiden
Anna Kerstin Lejonklou
-”- fr.o.m. kl. 15:00
Lena Hallquist
Regional utveckling
Suzanne Göransson
- ”- sekreterare
Tjänstepersoner från kommunerna i Jämtlands län;
Helen Rikardsson
Bergs kommun
Peppe Liljefjäll
Bräcke kommun
Anda Embretzen
Härjedalens kommun
Anna Berkestedt Jonsson
Krokoms kommun - del av tiden
Åsa Johannesson
Ragunda kommun
Aki Järvinen
Strömsunds kommun
Emelie Erixon
Åre kommun
Robert Brandt
Östersunds kommun, vård- och omsorgsförvaltning
Helen Eurenius
Östersunds kommun, socialförvaltning

