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Närvarande på dagens möte
Från patientföreningar:
Maud Åkesson
SRF Synskadades riksförbund
Anita Karlsdotter
SRF Synskadades riksförbund
Inger Westerlund
Gotlands läns strokeförening
Margaretha Schéele
Funkisam och Psoriasisföreningen
Margareta Palmedal
Astma- och allergiföreningen
Sonja Wesley
Reumatikerdistriktet

Från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bibbi Olsson ordförande

Från Socialnämnden

Sara Lidqvist ersättare SON

Från Socialförvaltningen

Therése Thomsson myndighetschef

Från hälso- och sjukvårdsförvaltning

Emmy Öhrström, verksamhetschef, HSF
Primärvård ledning
Gunnlög Köhn sekreterare

Från Socialförvaltningen

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

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
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3. Föregående protokoll
Ordförande går igenom protokollet med information att på något utav höstens möten är Karin
Hanaeus kvalitetschef på HSF inbjuden för att berätta om kvalitetschefsuppdraget och
kunskapsstyrningen.

4. Information från SON och HSN
SON
Delar ur senaste sammanstädet. Hela protokollet hittar ni här
Delårsrapport 1
För perioden januari till mars visar socialnämnden ett överskott mot budget med 6,4 miljoner
kronor. De största avvikelserna är ett överskott inom äldreomsorgen (SoL, socialtjänstlagen) och
ett underskott inom LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och inom
beroendevården.
När det gäller underskottet inom LSS handlar det främst om placeringar på fastlandet och brist på
boenden på Gotland.
Överskottet inom äldreomsorgen beror dels på att under de senaste två åren har det funnits tomma
platser på öns särskilda boenden, mycket på grund av pandemin och att personer med behov har
avvaktat med att ansöka om plats.
Nu är det istället kö till särskilt boende. Det finns däremot tomma platser till demensavdelningar.
Nämnden har tidigare beslutat att bygga ut Tingsbrogården i Bro och att bygga ett nytt särskilt
boende i Klintehamn eftersom man ser behovet framåt.
Prognosen för helåret 2022 visar på en ekonomi i balans för socialnämnden.
Invigning av korttidsenheten
Den 8 maj invigdes nya korttidsenheten på Korpen i Visby. Äntligen, från trånga dubbelrum med
toalett i korridoren till ett modernt boende 40 platser med välfärdsteknik.
Platserna är redan fyllda.
Någon inbjudan till handikapporganisationerna som lovat blev aldrig skickad och Therése
Thomsson har ställt frågan till Ingemar Brits som meddelar att det har blivit en miss och han
kommer att höra av sig till Funkisam.
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Förändringar av hemtjänst enligt LOV
Enligt lagen om valfrihetssystem, LOV har Solrosen valt att upphöra med hemtjänsten.
Hemtjänstföretaget Unea har gjort förändringar i sitt geografiska område och har inte längre Visby
kvar som område.

LSS-boende dröjer
Nämnden blev informerad om att bygget av ett nytt LSS-boende i Visby har blivit fördröjt. Planen
att bygga boendet på fastigheten Visby Stickerskan 17 på Terra Nova fick bygglov den 22 februari.
Detta har överklagats och ligger just nu hos länsstyrelsen.
Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämndens arbetsutskott att förbereda för annan placering
om det inte går att bygga på Terra Nova.

Överenskommelse mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden om
specialiserad palliativ vård i hemmet
Hemsjukvården inom socialförvaltningen samarbetar med hälso- och sjukvården kring palliativ
vård av patienter med cancerdiagnos.
Nu ser man ett behov av hemsjukvård även för andra palliativa patienter.
De båda förvaltningarna ser över ett breddat samarbete och kostnaderna för det. Frågan kommer
därefter att återkomma i socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Slutrapport DigITal äldreomsorg på Gotland
Det treåriga ESF-projektet DigITal äldreomsorg har avslutats och nämnden har fått en rapport.
Projektet hade som mål att ge medarbetare och chefer inom särskilda boenden, både i privat och
egen regi, verktyg och inspiration för att klara digitaliseringen.
Pandemin gav oväntad skjuts genom att digitala möten blev ett sätt för boende och anhöriga att
hålla kontakt.
Nu ska arbetet med att stärka medarbetare i den digitala utvecklingen fortsätta. Bland annat genom
att det nu finns en särskild digitaliseringssamordnare inom särskilda boenden och att varje boende
har digitala koordinatorer.
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– Projektet har gett oss en IT-knuff inom äldreomsorgen kan man säga och det är viktigt att det nu
fortsätter. Vi måste använda digitala verktyg på ett sådant sätt att vi räcker till för det viktiga
mänskliga mötet mellan brukare och medarbetare.
HSN
Delar ur senaste sammanstädet. Hela protokollet hittar ni här
Delårsrapport 1
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog delårsrapport 1, som har sin tyngdpunkt i ekonomi och
personal under årets första kvartal. Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 10 miljoner
kronor för nämnden. Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att återkomma till arbetsutskottet
den 9 maj med en djupare analys samt åtgärder i riktning mot budgeterat resultat. Verksamheterna
indikerar större avvikelser på framförallt kostnaden för inhyrd personal/konsulter som tillsammans
med personalkostnader ligger på en hög nivå över budget, drygt 30 miljoner kronor.
Personal
Sommarbemanningen: är i stora delar klar. Det återstår luckor för några verksamheter på
lasarettet. Kemlab och blodcentral, Visby lasarett – Det är ett kritiskt läge. Arbete pågår med målet
att tillsammans med medarbetare och chefer hitta lösningar för att säkra verksamhet och
arbetsmiljö.
Trygghetspunkter Klintehamn
Trygghetspunkt i Klintehamn – planeras att öppna 1 september. Planen var att öppna den nu
under våren men på grund av fördröjning av ombyggnation och renovering av lokalen blir det i
september istället. Den kommer att bemannas av medarbetare från Hemse vårdcentral.
Fria resor med kollektivtrafiken
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att i remissvaret till en motion från Feministiskt Initiativ
föreslå att resor till och från screeningverksamhet ska kunna ske avgiftsfritt på bussar mot
uppvisande av kallelsen. Vid besök till och från vaccinationer för säsongsinfluensa och
pneumokocker gäller att informera om avsikten med resan som därmed är avgiftsfri.
Ny leverantör av ambulanssjukvård på Gotland
Samariten tar över ambulanssjukvården på Gotland i maj 2022.
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5. SOF nya rutiner för bildhantering i kommunikationssyfte
Åsa Sjögren nämndsekreterare och Anna-Sofia Hakeberg Kommunikatör är inbjudna idag för att
berätta om Socialförvaltningens riktlinjer för publicering av material i rekrytering- och
kommunikationssyfte på olika plattformar.
Vad kan det handla om och när?
• Bilder, film, ljud, citat
• Locka till våra jobb
• Visa upp verksamheter
• Förklara förändringar
• Förklara insatser vi gör, mm
Vad har vi kommit fram till?
Vi vill:
• Verka för att alla i samhället ska synas
• Visa upp vårt arbete som vi är stolta över
• Ge våra brukare möjlighet att synas
Vi ska:
• Göra det på ett sådant sätt att deras rättigheter inte kränks.
Hur gör vi det?
• Frivillighet
• Förklara vårt syfte – se till att man förstår
• Avtal där vi reglerar hur och när material får användas
• Skydda bilderna i olika system
• Rutin att jobba efter
Slutsats:
Men stor respekt för den enskilde så överväger fördelarna nackdelarna.
Vad tycker ni?
Reflektioner
 Synskadade och andra med funktionsvariationer kan inte ta del av det som publiceras.
 Bra förklarat.
 GDPR är svårt och man kan gå den lätta vägen och inte använda bilder men det blir inte
lika roligt.
 Om man ska berätta om en verksamhet utan bilder blir det inte lika roligt. Våra brukare är
väldigt stolta över sitt arbete och vill gärna synas som många andra.
Bifogar PP bilderna
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6. Rehabilitering på bostad med särskild service samt DV
Christofer Gustafsson och Charlotta Karlson enhetschefer på omsorgen är inbjuda idag för att
berätta om rehabilitering på bostad med särskild service och daglig verksamhet.
Bostad med särskild service BSS
Vi jobbar alltid utifrån den enskildes behov. Bibehålla eller alltid klara lite till.
Det kan handla om att;
Anpassa bostaden – ta bort trösklar, dörrar etc
Hjälpmedel – lyft
Dietist för hjälp med upp eller nedgång i vikt från HSF
Läkemedelsrobot – Håller koll på tiden när det är dags att ta medicin
Träna på att åka buss och mycket mera.
Tillgång till Sjukgymnast och arbetsterapeut
Daglig verksamhet utformas efter den enskildes behov och ger personer med funktionsnedsättning
möjlighet till en meningsfull sysselsättning.
Här har man också tillgång till sjuksköterska samt arbetsterapeut i egen regi.
En av Region Gotlands dagliga verksamheter heter Bläcku och ligger på Skarphäll i Visby.
På Bläcku är kreativiteten hög. Här skapas konst och konsthantverk. Samtidigt är det en butik som
säljer produkter som andra dagliga verksamheter tillverkar.
Ni är hjärtligt välkomna att besöka butiken.
Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder fram till 67-årsdag.

7. Omställning till God och nära vård
Emma Norrby verksamhetsledare HSF är inbjuden idag för att berätta mer om detta.
Hälsa genom hela livet
Färdplanen har reviderats avseende breddning såväl i form av vissa aktiviteter, synkning med andra
planer, hur revideringsprocessen utformats och genom att tydligare använda målbildens
formulering Hälsa genom hela livet istället för benämningen God och Nära vård
som mer avser hälso- och sjukvården och omsorgens del. I den reviderade färdplanen ingår nu
även ett avsnitt med nuläge.
Dessutom har kopplingen till ordinarie processer för verksamhetsplanering stärkts framförallt
avseende inspel till strategisk plan, verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan. Nya
aktiviteter har tillkommit och några bedöms genomförda, eller har behövt omformuleras/knytas
till annan aktivitet. Avsnitten politisk delaktighet och förankring, medarbetarperspektiv och
finansiering har utvecklats avseende innehåll.
Utvecklingsområden som särskilt behöver adresseras framåt är kommunikation, både externt och
internt, och uppföljning, såväl i relation till målbilden som till själva omställningsarbetet.
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Reflektioner och uppkomna frågor från deltagarna
 Första instansen är primärvården – hur når vi dom?
 Exempel på när förening bjuder in någon från primärvården men intresset varit lågt.
 Det finns en prioritetsordning att använda vid exempelvis bemanningsbrist. Alla
vårdcentraler jobbar efter samma prioriteringsordning men behovet att prioritera beror på
hur situationen ser ut på respektive vårdcentral. Det kan göra att det upplevs som att man
gör olika.
 Allmän hälsoundersökning av läkare prioriteras inte. Hälsokontroller görs också hos andra
yrkeskategorier, man kan t ex träffa sjuksköterska vid årskontroll.
 Om man har ont i rörelseapparaten är det mycket bättre att boka tid vid en sjukgymnast.
 Artrosskolan blev digital under pandemin och har fortsatt så. Passar inte alla och då löser
man det genom att ordna fysiska träffar för dem som vill.
Bifogar PP bilderna)

8. Övriga frågor
9. Önskemål om frågor till nästa sammanträde
Mera primärvård
Kvalitetschefsuppdraget och kunskapsstyrningen (inte klart på vilket möte hon kommer)

10. Nästa möte
Måndagen den 26/9 kl. 14:00 i ljusgården på Visborg

11. Avslutning
Ordförande tackar för idag och mötet avslutas.

Bibbi Olsson 1:e Ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden
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