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§ 44 Sammanträdet öppnas
Ordförande Ann-Marie Johansson öppnar mötet och initierar en presentationsrunda.

§ 45 Val av justerare
Malin Bergman utses att justera dagens protokoll.

§ 46 Föregående protokoll
Efter genomgång av protokoll från SVOM 2016-10-14, läggs det med godkännande till
handlingarna.

§ 47 Fastställande av föredragningslista
En preliminär föredragningslista med tillhörande bilagor skickades till sociala vård- och
omsorgsgruppen den 9 december. Den 13 december kompletterades möteshandlingarna
med en bilaga; reviderad handlingsplan ”Bättre liv för sjuka äldre”.
Efter tillägg av en övriga fråga (§ 59) godkänner mötet föredragningslistan.

§ 48 Information om överenskommelse placerade barn –
lagrådsremiss
Elin Ring meddelar att diskussion pågår mellan kommunerna och regionen angående
ansvarsfrågor vid placering av barn och unga i familjehem eller hem för vård eller
boende (HVB). Ett förslag på en regional överenskommelse om samverkan och
ansvarsfördelning vid placering kommer att tas fram under våren.
Lagrådsremiss "Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet" rymmer förslag om lagändringar som ska gälla från och med 15 april 2017.
Förslag ges bland annat om att bestämmelser ska införas i Socialtjänstlagen och Hälsooch sjukvårdslagen avseende att överenskommelser ska slutas mellan kommun och
landsting (region) om samarbete kring barn och unga som placeras utanför det egna
hemmet.
Vidare ges förslag om en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som innebär att
socialnämnden, om det inte är obehövligt, ska underrätta regionen om att ett barn eller
en ung person i åldern 18–20 år placeras utanför det egna hemmet. På initiativ av
socialnämnden ska sedan regionen erbjuda ett barn eller en ung person en sådan
hälsoundersökning. Regionens skyldighet ska regleras i en särskild lag.
I Jämtlands län finns sedan 2013 en "Länsövergripande överenskommelse om
hälsoundersökning inför placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB),
överenskommelsen reviderades våren 2016. I landet finns idag 20 överenskommelser
avseende läkarundersökning i samband med placering. Dessa har dock inte fallit väl ut
i alla län och följs inte alltid. Uppföljning av överenskommelserna är nödvändigt och
bör även ske regelbundet i Jämtlands län anser E.Ring.

§ 49 Handlingsplan psykisk hälsa
Sociala vård-och omsorgsgruppen godkände 2016-10-14 arbetsgruppens förslag till
handlingsplan psykisk hälsa, beslutade rekommendera vardera huvudmannen
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(kommunerna och regionen) att göra egna analyser av handlingsplanen samt att vid
dagens sammanträde återkomma med resultat av analysarbetet.
Jan Persson redovisar resultat av analysarbetet (se presentation bilaga 1).
Inför det regionala arbetet (start mars 2017) ser J. Persson bland annat behov av ledning/
organisation, revidering av överenskommelse, utökat länsnätverk och revidering av
uppdragsbeskrivning för dito.
Avslutningsvis meddelar Persson att beslut om nationell överenskommelse psykisk hälsa
väntas den 20 december 2016 - för mer information om nationell överenskommelse se
pressmeddelande 161223 via nedan länk:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/staten-i-ny-overenskommelse-med-skl-omsatsningar-pa-psykisk-halsa/)

§ 50 Överenskommelse om samarbete mellan
kommunerna i Jämtlands län och Jämtlands läns
landsting 2014 – 2016 gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning
Rubricerad överenskommelse följde kallelsen som bilaga. Överenskommelsen löper ut
2016-12-31 och behöver revideras. En arbetsgrupp föreslås få i uppdrag att revidera
överenskommelsen.

Sociala vård-och omsorgsgruppen beslutar
1. Utse en arbetsgrupp (vardera två representanter från kommunerna och
regionen samt en representant från brukarorganisationerna) med uppdrag
att revidera befintlig överenskommelse gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning
2. Att besked om vilka kommunrepresentanter som ska ingå i arbetsgruppen
meddelas Jan Persson efter den 20 januari 2017
3. Att befintlig överenskommelse gäller tills ny version av överenskommelse
föreligger

§ 51 Reviderad hjälpmedelspolicy med flera styrdokument
Befintlig hjälpmedelspolicy upprättades i samband med det s.k. hjälpmedelsprojektet
2007-2009. Det har dock uppmärksammats att verksamhetsnära rutiner har saknats i
nämnda policy vilket är ett av skälen till att den nu ses över.
Jessica Isaksson redovisar i korthet innehållet i den reviderade policyn (bilaga 2).
OBSERVERA …
Nya versioner av dokumenten Hjälpmedelspolicy (bilaga 3) ”Definitioner och direktiv
inom hjälpmedelsverksamheten” (bilaga 4) samt ”Förslag till beslut ” (bilaga 5) är
upprättade efter utskick av möteshandlingar till dagens sammanträde.
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De dokument som återfinns i bilagorna 3, 4 och 5 är således de handlingar som ska
användas i protokoll och vidare till alla fullmäktige meddelar J. Isaksson. (Handbokens
innehåll ska inte vidare till fullmäktige)

Sociala vårds- och omsorgsgruppens beslut
SVOM rekommenderar Region Jämtland Härjedalens och länets kommuners
fullmäktige besluta;
1. att anta hjälpmedelspolicyn
2. att anta dokumentet ”Definitioner och direktiv inom
hjälpmedelsverksamheten”, inklusive avgifter
3. att dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla
4. att gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke
med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1
Uppgifter
”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken
hjälpmedelsgrupp det ska höra”
Regionen tar ansvar för att distribuera ett ändrat reglemente när alla
kommuner och regionen har fattat beslut och meddelat regionen detta.

§ 52 Hemsjukvårdsavtal
Ingela Jönsson presenterar ett i det närmaste färdigställt förslag till hemsjukvårdsavtal.
(Bilaga 7. Ppt-presentation). Huvudavtalet innehåller ett antal separata avtal samt bilagor
- såväl nya som gamla. Avtalet föreslås vara fyraårigt och gälla från och med 2017-04-01

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
SVOM rekommenderar länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen besluta
1. att teckna samverkansavtal gällande hemsjukvård med bilagor enligt
presenterad inriktning
2. att avtalet ska vara fyraårigt och gälla från och med 2017-04-01 samt att
utbildning ska ske febr.-mars 2017
3. att kommunernas förvaltningschefer och Regionens Hälso- och
sjukvårdsdirektör får i uppdrag att slutföra detaljerna i huvudavtalet och
bilagorna
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§ 53 Sammanträdestider 2017
Förslag till sammanträdestider för 2017 följde kallelsen som bilaga.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
1. SVOM antar förslag till sammanträdestider för Sociala vård- och
omsorgsgruppen 2017

§ 54 Planering samverkansdagar 2017
Jämtlands län ansvarar 2017 för att arrangera samverkansdagarna med Västernorrlands
län. Ragunda och Åre kommuner har tidigare meddelat att de kan stå för värdskapet.
Efter omröstning föreslås att samverkansdagarna 2017 ska arrangeras i Åre kommun.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
1. Samverkansdagarna 19-20 oktober 2017 förläggs i Åre kommun
2. Förslag till program för samverkansdagarna diskuteras på SVOM 10
februari 2017

§ 55 Information från Patientnämnden
Harriet Jorderud och Anette Rydström är inbjudna till dagens sammanträde för att
informera om ärenden som inkommit till Patientnämnden. H. Jorderud ger exempel på
några av de synpunkter som inkommit från patienter;
- Avsaknad av någon som samordnar vården, en fast läkare och/eller
vårdkontakt.
- Brister i samverkan vid exempelvis överrapportering
- Bristande samordning för patienter med komplex sjukdomsbild och med flera
olika inblandade specialiteter
- Brister i delaktigheten med såväl patienter som anhöriga
Jorderud konstaterar att det finns utvecklingsområden och lyfter bland annat behov av
gemensam marknadsföring av samordnad individuell plan (SIP) som ett viktigt område.
Brist på stödpersoner påtalas också. För ytterligare information hänvisas till ”Rapport
angående synpunkter från patienter gällande vårdansvar” (bilaga 8) och till
Patientnämndens hemsida www.regionjh.se/politikochinsyn
Från SVOM lyfts frågan om anhöriga, för den närståendes räkning, kan ta kontakt med
Patientnämnden. Svar; - ja, om fullmakt finns.
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§ 56 Reviderad strategi- och handlingsplan ”Bättre liv för
sjuka äldre”
Rubricerad handlingsplan skickades i separat mejl till SVOM den 13 december. Robert
Brandt redovisar mål och genomförda aktiviteter i planen (bilaga 9) och påtalar att det
fortfarande återstår arbete för att nå de uppsatta målen. R. Brandt understryker även de
kopplingar som finns mellan de båda handlingsplanerna ”Bättre liv för sjuka äldre” och
”Psykisk hälsa”

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
1. SVOM antar reviderad handlingsplan ”Bättre liv för sjuka äldre”

§ 57 Integrerad verksamhet
Arbetet med integrerad verksamhet har haft omstart meddelar Håkan Gadd. Bland
annat beroende på chefsbyten och svårigheter med deltagande från Primärvården.
Under 2016 har styrgruppen gått igenom uppdraget på nytt och planerat för 2017 och
framåt. Tidigare fokus - på att rekrytera verksamhetschef och att anskaffa lokal - är
ändrat. Nu fokuseras på processledare, värdeflödesanalys, processkartläggning/med
såväl kommunen som inom regionen. Det finns dessutom ett antal frågor som behöver
utredas till exempel barn/unga-, - hantering av patienter i vårdvalet med flera frågor.
H. Gadd medger en viss frustration med förseningen men anser samtidigt att det har
varit nödvändigt. Angående lokalfrågan krävs både kravspecifikation och kostnadskalkyl.
Gadd bedömer att start av integrerad verksamhet kan bli aktuell först 2018-2019.

§ 58 Ang. TNE-avtalet
Befintligt avtal är förlängt sex månader till och med juni 2017. Förhandlingar pågår
mellan huvudmännen. Tommy Lekedal framför att ansvarsgränserna måste tydliggöras
eftersom det finns en klar gränsdragningsproblematik avseende hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens ansvar i frågan och vad det kan innebära för det befintliga avtalet.
Ordföranden inleder den efterföljande diskussionen med en vädjan om att sätta
människan i centrum, uttrycker en stark oro och konstaterar att en gemensam
uppföljning är berättigad. A-M Johansson tycker även att det är lämpligt att ta del av
exempel från andra kommuner.
Björn Sandal menar att tillnyktring är kommunens ansvar medan abstinensvård är
regionens. Vidare säger Sandal att det pågår många s.k. gråzonsdiskussioner om 50/50fördelning men anser att det vad gäller TNE finns ett behov av klargörande av
ansvarsfrågan utifrån vad som anges i hälso-och sjukvårdslagen respektive
socialtjänstlagen (Sandal hänvisar till Gerhard Larssons utredning sid.16).
Christer Sivertsson menar att det inte är någon ny frågeställning och föreslår gemensam
utvärdering angående ansvarsfördelning och att juriststöd kan vara befogat.
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Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
SVOM beslutar
1. Att en gemensam uppföljning av TNE-verksamheten ska genomföras
2. Uppdra till gemensamma arbetsgruppen att fortsätta arbetet med tydliggörande
av ansvarsgränser mellan huvudmännen med anledning av att avtalet upphör
2017-06-30
3. Att arbetet fortlöpande redovisas och förankras i SVOM

§ 59 Ang. folkhälsoenkäter
Anna Kerstin Lejonklou påtalar att kommunerna måste ta ställning till vilka enkäter
inom folkhälsoområdet som de har behov av. Respektive kommun bör därför ta
ställning till följande frågor;
1) Vilka data använder sig huvudmännen av för planering och styrning?
2) vilka enkäter är utifrån detta befogade?
Besked rörande Folkhälsoenkäterna behöver förberedas inför beslut på SVOM: s
februarisammanträde. Separat utskick av material ombesörjer Anna Kerstin Lejonklou i
mitten av januari.

Sociala vård- och omsorgsgruppens beslut
SVOM beslutar att
1. uppdra till kommunerna att prioritera bland folkhälsoenkäterna
2. prioritering av enkäter behandlas på förvaltningschefsgruppen den 20 januari för
beslut i SVOM 10 februari

§ 60 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar dagens sammanträde.
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