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Socialförvaltningen
Arne Linder

Minnesanteckningar från gemensamma presidiemöten (GP) med omsorgsnämnden,
socialnämnden och äldrenämnden den 12 april 2018, klockan 8.15 – 9.15 i
Nämndrummet, Socialförvaltningen, Barnhemsgatan 2.
Närvarande:

Mikael Sanfridson (S), äldrenämnden, ordförande
Elisabeth Gustafsson (S), socialnämnden
Annika Krutzén (M) socialnämnden
Thomas Bystedt (L), omsorgsnämnden
Anita Jonasson Kroon (M), äldrenämnden
Sara Skyttedal (KD), omsorgsnämnden

Övriga

Linda Ljungqvist, Omsorgs-och äldreförvaltningen
Anita Lhådö, Socialförvaltningen

Ärenden
Arbetsplan 2018-2019 för SVO
En arbetsplan är på väg att tas fram. Ordföranden lämnar en redovisning över de
centrala delarna. De nyligen beslutade ”Invånarlöften, Nära vård” ingår inte i planen,
men finns med i diskussionerna för framtiden.
Förslag till e-hälsoplan bifogas dagens minnesanteckningar.
Information från LGVO
Arbetsplanen för LGVO synkroniseras i delar med SVO. Den kommer bland annat
att innehålla arbetet med ”läkaravtalet” som har koppling till Hemsjukvårdsavtalet.
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
påverkar processer och arbetssätt och kräver att förvaltningen av dess säkerställs. Det
är viktigt att bevaka de administrativa processerna då en stor del av de meddelanden
som kommer till kommunen inte föranleder någon egentlig åtgärd då många redan
har insatser. Regionen är inte klar med sin del av frågan. En ökning av så kallade SIP
har skett.
Ungdomshälsan blir föremål för diskussioner kring målgruppens åldersgränser och
hur man når den på bästa sätt. Även trygg och säker vård för placerade barn är en del
av arbetet.
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E-hälsoplan
Kommunerna och regionen arbetar med plan för 2018-2019. Man har nu bestämt att
ha var sin E-hälsostrateg för att även kunna fokusera på de olikheter som finns
mellan kommunerna och regionen. En prioritering bland allt angeläget, som kunde
och borde göras, görs av kommunikationsfrågor av typen ”tillgång/överföring av
varandras uppgifter kring den enskilde vårdtagaren”. Där ingår även frågor knutna
till NPÖ, Nationell patientöversikt och frågan om en så kallad identitetsfederation.
En regional E-hälsodag kommer att hållas i Linköping till hösten.
Återkoppling av uppdrag till avseende uppföljning
I oktober 2017 gavs uppdrag till Omsorgs- och äldreförvaltningen och till
Socialförvaltningen att samordnat göra uppföljningar på avtalsnivå och på
individnivå. Uppdraget har startat upp från och med årsskiftet 2017/18. Så här långt
har uppföljning genomförts avseende tre särskilda boenden. Just nu arbetas med att
formulera ett rapporteringssystem som fyller nämndernas behov av en samlad bild.
Vilka indikatorer ger rätt kunskap? Vad i uppföljningsresultatet är en
förvaltningsfråga och vad är en nämndsfråga?
Ordföranden uttalar att denna punkt avseende den förstärkta uppföljningen ska vara
återkommande vid varje gemensamt möte med nämndernas presidier.

