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Närvarande på dagens möte
Från patientföreningar:
Carl-Ove Sundström
Parkinsonföreningen
Bo Larsson
Neuroförbundet
Toni Wisth
Bröstcancerföreningen Rosa
Yngve Lindell
Attention
Olle Hammarberg
Föreningen Dyslexi
Lena Cederholm
Synskadades Riksförbund
Maud Åkesson
Synskadades Riksförbund
Hillevi Österman
Autism och Asberger
Maj-Britt Fallgren
Föreningen JAG
Från Socialnämnd

Johan Malmros

Från hälso- och sjukvårdsnämnd

Bibbi Olsson 1:e vice ordförande i hälsooch sjukvårdsnämnden
Kristiina Hansson Ersättare

Från Socialförvaltningen

Therése Thomsson myndighetschef

Från hälso- och sjukvårdsförvaltning

Kerstin Lindgren, verksamhetschef

Från Socialförvaltningen

Gunnlög Köhn Sekreterare

1. Mötets öppnande
Ordförande för dagens möte Johan Malmros hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Vi börjar med en presentationsrunda.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll
Ordförande går igenom protokollet och vi lägger till en punkt som inte kom med i protokollet.
 Rehab för synskadade.
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Frågan togs upp och nu har det kommit in en skrivelse från SRF Gotland som vi tar del av
här idag. Vi beslutar att bjuda in Ordförande i HSN Mats-Ola Rödén till nästa möte.
Skrivelsen skickas in och registreras i ärendesystemet W3D3 med Mats-Ola Rödén som
mottagare.

4. Nya akuten
Vi har idag bjudit in Kajsa Holmström lokalstrateg för att berätta hur planeringen med
nya akuten går.
Just nu jobbar konsulterna för fullt för att räkna på kostnaderna som ska vara klara i mars.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att försöka lösa parkeringsfrågan då det kommer att
försvinna en hel del parkeringar som finns på den tänkta byggplatsen idag.
Formellt besked väntas i juni.
Kajsa visar en 3-D film som tar oss med in i lokalerna. Denna film kommer inte att läggas ut
publikt så vi är bland de få som kommer att få se den.
Det kommer att finnas 23 liggplatser mot de 12 som finns idag. Stor handikappanpassad toalett
(ej brits och lyft) i väntrummet som är uppdelat på barn och vuxensida. Toalett med lyft finns inne
på akuten.
Man kommer även kunna ta emot luftburen smitta samt ta emot patienter som kommer ner med
polisen för t.ex. provtagning eller allmänt stökig där man inte behöver gå igenom vanliga
entrén/väntrummet.

5. Information från SON och HSN
SON
Årsresultatet slutade på + 5,2 mkr
LSS går fortfarande med underskott
Vi kommer behöva bygga fler äldreboende och nästa boende är planerat att ligga på A7 området.
Nämnden beslutade att konkurrensutsätta två utav våra boenden i Hemse.
Hemse äldreboende och Iliansgården. Här kommer vi att ta fram ett upphandlingsunderlag där
man bland annat kommer att ställa samma kvalité3tskrav som våra egna boenden har.
Pjäsens äldreboende kommer inte att konkurrensutsättas då det redan drivs kostnadseffektivt.
Om vi skulle behöva fler äldreboenden kommer vi i första hand att bygga ut våra boenden på
landet som t.ex. Tingsbrogården.
Vi behöver även fler gruppbostäder och fler serviceboende.
Gruppbostäder – kommer att bygga 6 nya platser på Terra Nova
Servicebostäder – där jobbar vi mot Gotlandshem.
Vi kommer även att bygga ett nytt korttidshem på Korpen. Startmöte inom kort.
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HSN
Det ekonomiska resultatet för 2019 är – 38,7 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen är 5,2 procent.
Den negativa avvikelsen beror främst på en stor ökningstakt av arbetskraftskostnader och
utomlänsvård. Antalet remisser för utomlänsvård ökar inte, men kostnaderna blir större.
Förvaltningen har genomfört en analys av framtida lokal till PCI- verksamhet på Visby lasarett.
Nämnden beslutade att lokaler för en PCI-verksamhet planeras i samband med en expansion av
byggnaden där Nya Akuten kommer att vara placerad. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta
med att göra en förstudie om placeringen av PCI-verksamheten.
Väsentliga händelser under 2019
• Integrerad mottagning för barn och ungas psykiska hälsa
• Nytt utomlänsavtal på plats för 2020
• Stärkt kris- och katastrofberedskap
• IVO – Behov av förbättrad uppföljning i patientsäkerhetsarbetet
• Antalet vårdkontakter med nätläkare ökar liksom kostnaderna
• Förbättrat resultat avseende antibiotika-förskrivning, men långt ifrån målet.
• Gotland bäst i Sverige gällande överlevnad efter bröstcancer
• Vårdcentral Hemse startar Äldremottagning +75
• Lagstiftat ansvar för försäkringsmedicinska utredningar
• Ökning av ambulansärenden
Ekonomiskt årsbokslut

6. Övriga frågor


Från tidigare möten som vi omfördelar

Dessa frågor har vi haft med på de två senaste mötena. Nu fördelar vi ut dem för uppföljning, en
del i andra forum och de övriga återkommer vi med.
 Ambulans med kompetens inom psykiatri.
 Tvångsvårds insatser
 Frivilliginläggning
Dessa tre frågor lämnar vi till samrådet NSPH. I den gruppen ingår även tre personer från denna grupp så jag
lämnar över frågorna till er med e-post.
 Egenavgift
Bibbi Olsson tar med sig frågan
 Sjukresor
Kerstin kontaktar Anna Glas
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 Ljusbehandling
Man har valt att ha det i Visby men
Bibbi Olsson återkopplar till denna grupp vid ett senare tillfälle
 Träningstider på Korpen
Vi får jobba vidare med den denna fråga, lokaler samt få bättre tider. Länsförsäkring har erbjudit sig att sponsra
föreningar.
 Rehabmöjligheter i grupp
Kerstin Lindgren och Bibbi Olsson forskar lite och Kerstin pratar även med neuroteamet .
 Information om autism
Hillevi Östman informerade oss om att den 25/3 på scandic är det en föreläsning om autism.

7. Önskemål om frågor till nästa möte
 Träffa HSN´s ordförande
Önskemål om att få träffa HSN´s ordförande Mats-Ola Rödén där han bl.a svarar på skrivelsen
från SRF Gotland. Skrivelsen får han som ärende i W3D3.
 Gällande SOF´s ökade orosanmälningar
Vi bjuder in Christina Godarve avdelningschef på Individ- och familjeomsorgen. Man undrar över
ökade orosanmälningar samt frågor kring bänkarna på östercentreum

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj, kl: 14:15 – 16:00 i Ljusgården på Visborg

9. Avslutning
Ordförande tackar för idag och mötet avslutas.
Johan Malmros 1:e Ordförande i Socialnämnden
Bobbi Olsson 1:e Ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden
Kristiina Hansson Ersättare för ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden
Kerstin Lindgren verksamhetschef hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Therése Thomsson myndighetschef Socialförvaltningen
Gunnlög Köhn Sekreterare Socialförvaltningen
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