
Underskrifter 

Sekretera 

Ordförande Ingri 

paragraf:150- 161 

rak 
Justerare Åsa Tallberg 

Jenny Gustafsson, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 

paragraf: 150- 161 

jbt 

GNESTA 
KOMMUN Sociala utskottet PROTOKOLL 

    

Kallelse till sociala utskottet 
Tid och plats 

Ordförande 

Beslutande 

Ersättare 

Frånvarande 

Övriga deltagare 

Förslag på Justerare 

Torsdagen den 15 juni 2017, kl. 14.00 
Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ingrid Jerneborg Glimne (M) 

Therese Alwert (S) v ordf. 

Asa Tallberg (v). 

Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ulf Bergner (S) 

Ann Malmström, Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen 
Maud Höglander, Verksamhetschef IFO 55150-156, 5158. 
Linda Bergström, enhetschef administration och bistånd §§157-161 , Anita 
Johansson, Lex Sarah- ansvarig 5157. 

Asa Tallberg 

Tid och plats för Torsdagen den 15 juni 2017, omedelbar justering 
justering Socialkontoret 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-06-15 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-06-16 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-06-30 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 



Underskrifter 

Sekreterare Jenny Gustafsson paragraf:162- 165 

Ordförande Ingrid er e org G 

Justerare Asa Tallberg 

GNESTA 
KOMMUN -X Sociala utskottet PROTOKOLL 

Sammanträdesprotokoll 

Tid och plats Onsdagen den 21 juni 2017, kl. 14.00 
Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Ingrid jerneborg Glimne (M). 

• Beslutande Asa Tallberg (V). 

Ersättare 

Frånvarande 

Övriga deltagare Maud Höglander, Verksamhetschef IFO 

Förslag på Justerare Asa Tallberg 

Tid och plats för Onsdagen den 21 juni 2017, omedelbar justering 
justering Socialkontoret 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-06-21 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-06-22 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-07-06 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Jenny Gustafsson, sekreterare 	 paragraf:162 - 165 

  

Utdragsbestyrkande 

  



   

GNESTA 
KOMMUN Sociala utskottet PROTOKOLL 

    

Samrnanträdesprotokoll 

Tid och plats Torsdagen den 20 juli 2017, kl. 13.00 
Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Therese Alwert (S) v ordf. 

Beslutande Asa Tallberg (v) 

Ersättare 

Frånvarande Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ulf Bergner (S), Ingrid Jerneborg Glin-me (M) 

Övriga deltagare Maud Höglandet, Verksamhetschef IFO 55 166-170 

Förslag på Justerare Asa Tallberg 

Tid och plats för Torsdagen den 20 juli 2017, omedelbar justering 
justering Socialkontoret 

Underskrifter 

Sekreterare Tina Norberg paragraf:166-170 

(1)\A--/kik-dr614~6—' 
Ordförande Therese Alwert 

Justerare Asa Tallberg 

Anslag! Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-07-20 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-07-21 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-08-10 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

'Utdragsbestyrkande Tina Norberg, sekreterare 	 paragraf: 166-170 

C  k, Lt•-Y" 



Underskrifter 

Sekreterare Jeustafsson 

Ordförande Ingri Jem 

paragraf: 171-188 

GNESTA 
KOMMUNP*_r Sociala utskottet PROTOKOLL 

   

Samrnanträdesprotokoll 
Tid och plats Torsdagen den 10 augusti 2017, id. 14.00 

Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) 

Beslutande Asa Tallberg (V) 
Ann-Sofie Lifvenhage (M) 

Ersättare 

Frånvarande Therese Alwert (S) v Ordf. Ulf Bergner (S) 

Övriga deltagare Ann Malmström, Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen 
Maud Höglander, Verksamhetschef IFO §5 171-188 

Förslag på Justerare Asa Tallberg 

Tid och plats för Torsdagen den 10 augusti 2017, omedelbar justering 
justering socialkontoret 

Justerare Asa Tallberg 

Anslag! Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum:  2017-08-10 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-08-11 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-08-24 
Förvaringsplats för protoko et: Socialko toret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

A , 

Utdragsbestyrkande Jenny Gustafsson, sekreterare paragraf: 171-188 



Underskrifter 

Sekreterare enny Gustafsson a er 
Ordförande Ingrid Jer eborg G 

ffi 

   

GNESTA 
KOMMUN Sociala utskottet PROTOKOLL 

    

Kallelse till sociala utskottet 
Tid och plats Torsdagen den 24 augusti 2017, kl. 14.00 

Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Ingrid Jerneborg Glirnne (M) 

Beslutande Therese Alwert (S) v ordf. 

Asa Tallberg (v) v ordf. 

Ersättare Ulf Bergner (S) 

Frånvarande Ann-Sofie Lifvenhage (M) 

Övriga deltagare Maud Höglander, Verksamhetschef IFO §5 189-197 

Förslag på Justerare Asa Tallberg 

Tid och plats för Torsdagen den 24 augusti 2017, omedelbar justering 
justering Socialkontoret 

Justerare Åsa Tallberg 

paragraf: 189-197 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-08-24 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-08-25 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-09-07 
Förvarin splats för pro ollet: Socialkontoret, Industrigatan 8 Plan 3, Gnesta 

Utdra 	estyrkande Jenny -Gustafsson, sekreterare 	 paragraf: 189-197 



Justerare- fjJÅ nhage 

tdragsbestyrkande 

GNESTA I N 
KOMMUNrg PROTOKOLL Sociala utskottet 

Sammanträdesprotokoll 

Tid och plats Tisdagen den 5 september 2017, kl. 14.00 
Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Åsa Tallberg (v). 

Beslutande Ann-Sofie Lifvenhage (M) 

Ersättare 

Frånvarande 

Övriga deltagare Maud Höglandet, verksamhetschef IFO 

Förslag på Justerare Ann-Sofie Lifvenhage 

Tid och plats för Tisdagen den 5 september 2017, omedelbar justering 
justering socialkontoret 

Underskrifter 

Sekreterare Jenny Gustafsson 	 parågraf:207- 210 

Ordförande Åsa Tallberg 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-09-05 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-09-06 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-09-20 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Jenny Gustafsson, sekreterare 	 paragraf:207-210 



GNESTA * 
KOMMUN Sociala utskottet PROTOKOLL 

Sammanträdesprotokoll 
Tid och plats Torsdagen den 7 september 2017, kl. 14.00 

Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) 

Beslutande Therese Alwert (S) v ordf. 

Asa Tallberg (V). 

Ersättare Ulf B ergner (S) 

Frånvarande Ann-Sofie Lifvenhage (M) 

Övriga deltagare Ann Malmström, Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen 
Maud Höglander, verksamhetschef IFO g 198-206 

Förslag på Justerare Therese Alwert 

Tid och plats för Torsdagen den 7 september 2017, omedelbar justering 
justering Socialkontoret 

Underskrifter 

paragraf:198- 206 Sekretera 

Ordförande Ingrid Je 

Justerare Therese Alwett 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-09-07 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-09-08 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-09-22 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Utdragsbestyrkande: Jenny Gustafsson, sekreterare 	paragraf:198 - 206 



oc,w ,t 

Närvård i Sörmland 
Kommuner och landsting i samverkan 

2017-03-14 

Lokal samverkansöverenskommelse rörande specialiserad hälso- och 
sjukvård i hemmet i Trosa och Gnesta. 

Parter 
Samverkansöverenskommelsens parter är: 

• SSIH i Trosa och Gnesta, Landstinget Sörmland 
• Vård- och omsorgsförvaltningen i Trosa kommun 
• Vuxen- och omsorgsförvaltningen i Gnesta kommun 

Syfte 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra viljeinriktning och ansvarsfördelning mellan 
landstingets och kommunernas verksamhet inom vård och omsorg i Trosa och Gnesta. 

Mål 
• Invånare i Trosa och Gnesta far sina behov av basala och specialiserade hälso- och 

sjukvårdsinsatser som ges i hemmet utförda på ett tryggt sätt. 
• Kommunernas hemsjukvård och landstingets SSIH-verksamhet samarbetar på ett 

sådant sätt att vården utformas på bästa sätt för varje enskild patient och så att de 
gemensamma resurserna används effektivt. 

Arbetssätt 
Samarbete och ansvarsfördelning i det enskilda patientfallet regleras i Samordnad Individuell 
Plan, SIP, som upprättas i Prator för alla patienter som har insatser enligt denna 
överenskommelse. 

Beroende på patientens behov kan huvudansvaret antingen ligga på SSIH eller på kommunens 
hälso- och sjukvård. Insatser kan utföras parallellt av kommunens hemsjukvård och SSIH 
enligt överenskommelse i SIP. 

SSIH:s läkare utför både planerade och oplanerade hembesök till patienter som är anslutna till 
SSIH. Läkare i Mobil Äldreakut utför oplanerade hembesök vardagar 8— 17 som ett 
alternativ till att patienten åker till sjukhus. Mobil Äldreakut är främst avsedd för äldre 
patienter i ordinärt och särskilt boende. 

SSIH ansvarar för att planeringen ska vara så god så att insatser nattetid endast behövs i 
undantagsfall. Ansvarsfördelning för insatser jourtid tydliggörs i SIP. 

Samarbete 
Ansvarsfördelning utgår i grunden från överföring av hemsjukvården till kommunerna och 
den fördelning av åtgärder inom hemsjukvården som framtagits (Svåra Droppen). 
En arbetsgrupp med företrädare för SSIH och för kommunernas hälso- och sjukvård ska 
utforma ett strukturerat och regelbundet samarbete. Inledningsvis bör arbetsgruppen träffas 
med täta intervaller. Arbetsgruppens deltagare ska ha mandat från sina respektive 
verksamheter att ta fram och att följa upp rutiner som reglerar det vardagliga samarbetet. 



Närvård i Sörmland 
Kommuner och landsting i samverkan 

2017-03-14 
Läkemedel 
SSIH ansvarar för specialiserade läkemedel till sina anslutna patienter, att dessa och 
eventuella administrationshjälpmedel fungerar och finns hos patienten. 

Kompetensutveckling 
SS1H ansvarar för att utbilda personal på medicinsk teknik, ex pumpar, vid behov. 
Kommunens sjuksköterskor ansvarar för att ta del av utbildning och kompetensutveckling, så 
att de har nödvändig kunskap i god tid. Vid behov ska även kommunernas hemtjänstpersonal 
få del av nödvändig kompetensutveckling. 

Gemensamma utbildningar ska anordnas minst en gång per år för hälso- och 
sjukvårdspersonal inom SSIH och kommunerna. 

Uppföljning 
Överenskommelsen ska följas upp gemensamt av representanter för huvudmännen senast 30 
september 2017. 

Ingrid Krona 
SSIH Trosa/Gnesta 
Landstinget Sörmland 

cl-6,464-2 
Kaj Fisk 	 Ann Malmström 
Våra och omsorgsförvaltningen 	Vuxen- och omsorgsförvaltningen 
Trosa kommun 	 Gnesta kommun 
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1. Bakgrund 
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun skyldiga utifrån 8 a § hälso-och 
sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, att ha överenskommelser om 
samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. I denna 
överenskommelse, som är ett länsgemensamt dokument utifrån ett uppdrag från länsstyrgruppen 
för Närvård i Sörmland, ges de grundläggande förutsättningarna för samarbete mellan landstinget 
och kommunerna i länet. I Sörmland finns redan ett antal överenskommelser om samverkan i 
olika frågor. En del av dessa är framtagna inom Närvård i Sörmland, andra är utarbetade i andra 
sammanhang. Vissa av dem har direkta kopplingar till denna överenskommelse och kommer att 
refereras till i detta dokument. När det i denna överenskommelse hänvisas till landsting och 
kommun, gäller motsvarande ansvar för de privata vårdgivare som respektive huvudman har avtal 
med. Denna överenskommelse omfattar även barn och ungdomar i förskola/skola. Närvård i 
Sörmland finns beskriven på Landstinget Sörmlands hemsida: 
http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/   

2. Lokala överenskommelser 
Av uppdraget från länsstyrgruppen framgår att det i nästa steg ska fastställas lokala 
överenskommelser på kommunal nivå. Detta arbete kan ske i de tre länsvisa arbetsgrupperna 
-arbetsgrupp norra psykiatri, ANP, arbetsgrupp västra psykiatri, AVP, och arbetsgrupp södra 
psykiatri och funktionsnedsättning, ASPF. I de tre arbetsgrupperna kan sedan vissa frågor behöva 
avtalas per kommun medan andra kan se likadana ut i de kommuner som ingår i respektive 
arbetsgrupp. I arbetet med de lokala överenskommelserna behöver representation finnas från 
arbetsgrupperna för barn (ANB, AVB och ASB), äldre (ANÄ, AVÄ och ASÄ) och 
funktionsnedsatta (ANF och AVF), så att dessa gruppers behov tillgodoses. En viktig 
utgångspunkt för arbetet med de lokala överenskommelserna är att innehållet i dessa blir så 
konkret som möjligt. Frågor kring juridiska aspekter och tekniska lösningar i samband med 
informationsöverföring är viktiga att beakta i de lokala överenskommelserna. Till stöd för arbetet 
med de lokala överenskommelserna biläggs en mall med förslag på vilka rubriker som kan ingå i 
en lokal överenskommelse, se bil. 1. 

3. Långsiktig hållbar stödstruktur 
Utifrån målgruppens behov krävs ett långsiktigt, samordnat arbete i länet. För att få till stånd ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete utifrån t.ex. nationella riktlinjer, men också för andra 
gemensamma frågor som t.ex. uppföljning och revidering av denna överenskommelse, krävs att 
huvudmännen tar ett samlat ansvar genom att bidra med ekonomiska resurser. I en långsiktig 
hållbar stödstruktur är FOU i Sörmland en viktig samverkanspart. 

4. Syfte 
Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för personer ur 
målgruppen 

Att tydliggöra och förstärka huvudmännens samlade ansvar inom dessa områden 

Att gemensamt bidra med förebyggande insatser så tidigt som möjligt Att underlätta och stödja 
brukarnas återhämtningsprocess genom huvudmännens samlade ansvar för sammanhållna, 
kunskapsbaserade och individanpassade insatser Att minimera risken för att brukaren hamnar i ett 
ingenmansland mellan huvudmännens ansvarsområden 



5. Målgrupp 
Överenskommelsen omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar, oavsett ålder. 
Verksamheter inom hälso-och sjukvård och socialtjänst för personer med missbruksproblematik, 
men utan psykiska funktionsnedsättningar, omfattas inte av överenskommelsen. Nationell 
psykiatrisamordning definierade 2006 begreppet psykiskt funktionshinder. 2007 anpassades 
Socialstyrelsens tennbank utifrån att Terminologirådet vid Socialstyrelsen beslutat att förändra 
definitionen av termen funktionsnedsättning, se vidare i Socialstyrelsens termbank. Utifrån dessa 
förändringar har psykiatrisamordnarens definition delvis förändrats. Enligt de nya termerna 
består målgruppen av personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga 
svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan 
antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill 
säga av begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och 
brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen. 
För en utförlig genomgång av definition och avgränsning av målgruppen, se vidare "Att inventera 
behov — Inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning", bil. 1, sid. 24-34. 
Även om målgruppen för denna överenskommelse är personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, är det inte uteslutet att målgruppen under vissa omständigheter kan 
utvidgas och även omfatta personer med mindre omfattande psykisk ohälsa. 

6. Gemensamma mål 
Samarbetet mellan huvudmännen ska tillgodose den enskildes behov av hälso-och sjukvård, 
re/habilitering och stöd. Genom ett effektivt samarbete kan brukaren och/eller närstående, när det 
behövs, avlastas från den ibland svåra uppgiften att själva hitta rätt i vård-och stödapparaten. 
Detta gäller samarbetet mellan huvudmännen såväl som inom respektive huvudmäns 
organisationer. Samarbetet ska bygga på ett gemensamt förhållningssätt som i grunden utgår från 
individens mänskliga rättigheter. Samarbetet ska bygga på en ömsesidig respekt för och god 
kännedom om huvudmännens respektive ansvars-och kompetensområden. I de lokala 
överenskommelserna är det viktigt att utifrån ovanstående övergripande gemensamma mål, 
formulera konkreta mål som är uppföljningsbara. Dessa kan med fördel utgå från de indikatorer 
för god vård och omsorg inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten som finns att tillgå på 
Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardverktygforuppfoljningochutvardering   
respektive: 
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten   

7. Definitioner av begrepp 
För definitioner av aktuella begrepp, hänvisas till Socialstyrelsens termbank. 

8. Brukar-och närståendeorganisationernas inflytande 
Organisationer som företräder personer med psykiska funktionsnedsättningar eller deras 
närstående lyfts särskilt fram i de nya paragraferna i HSL och SoL, som ligger till grund för denna 
överenskommelse. Brukar-och närståendeorganisationerna bör ses som naturliga parter i 
samverkansprocessen mellan landsting och kommun liksom i respektive organisationers interna 
arbete. Representanterna för organisationerna har unika och viktiga erfarenheter och kunskaper 
som bör tas tillvara på ett systematiskt sätt inom verksamheterna. I närvård Sörmland är 
organisationerna företrädda av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, som har utsett 
representanter till ANP, AVP och ASPF samt till arbetsgruppen som utarbetat underlaget till 
denna överenskommelse. I arbetsgrupp norra funktionshindrade, ANF, representeras brukar-och 
anhörigorganisationerna av Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 



FUB andra organisationer. För att ytterligare stärka inflytandet kan länsstyrgruppen, och på sikt 
även Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV ge organisationerna möjlighet att 
lämna synpunkter då frågor som rör organisationerna ska diskuteras. En sådan möjlighet kan 
också ges då det är av vikt för länsstyrgruppen respektive NSV att ta del av organisationernas 
kunskaper och erfarenheter. De tre parterna, länsstyrgruppen, NSV och NSPH, kan alla ta initiativ 
till att denna samverkan sker. Organisationernas roll är en naturlig del i det fortsatta arbetet med 
utvärdering och uppföljning av denna överenskommelse. En överenskommelse har också slutits 
mellan de vuxenpsykiatriska klinikerna I Sörmland och NSPH, där NSPH kommer att fungera 
som ett övergripande Brukar-och närståenderåd för de båda klinikerna. Organisationerna finns 
även representerade i Rådet för funktionshinderfrågor och lokala handikappråd. I dessa 
konstellationer ryms dock ett stort antal föreningar, vars intressen inte alltid sammanfaller. Det 
kan bl.a. innebära att utrymmet för de egna frågorna riskerar att bli marginellt. Av den 
anledningen är det viktigt att NSPH lyfts fram och får en särställning i sammanhang som rör 
samverkan när det gäller viktiga frågor som rör deras målgrupper. 

9. Insatser av enskilda aktörer 
Barn och vuxna som får frivilliga insatser genom särskilda ungdomshem eller enskilda aktörer, 
som t.ex. Hem för vård eller boende, HVB, har behov av att landsting och kommun samverkar i 
samband med placering, under placering och inför flytt till någon form av eget boende. 
Samverkan är också aktuell vid kontinuerlig uppföljning under placeringen. Det är kommunen 
som beviljar insatsen enligt SoL, utifrån den enskildes ansökan. Detta innebär att landstinget ska 
ta kontakt med kommunen innan landstinget tar en diskussion med brukaren om en eventuell 
placering. Vid behov bör huvudmännen stödja, motivera och hjälpa den enskilde att göra en sådan 
ansökan. Båda huvudmännen har ett gemensamt ansvar för planering inför en sådan vistelse 
vilket också innefattar att man kommer överens om eventuell fördelning av kostnaderna. 
Huvudregeln är att varje huvudman svarar för de kostnader som kan knytas till var och ens ansvar 
för vård-och stödinsatser. 

Om parterna inte kommer överens om kostnadsfördelningen hänskjuts frågan primärt till 
respektive chef och i nästa steg till aktuell lokal arbetsgrupp i Närvård Sörmland. Principiella 
frågeställningar kan lyftas till länsstyrgruppen. En sådan principiell fråga kan vara vem som ska 
betala för kostnaden till dess frågan lösts i den lokala arbetsgruppen med tanke på att placering 
kan behöva ske trots att frågan om kostnadsansvar kvarstår, se vidare avsnitt 19. 

10. Gemensamma inventeringar av målgruppens behov 
Med tanke på att personer ur målgruppen för denna överenskommelse ofta har behov av 
samtidiga och samordnade insatser från båda huvudmännen, behöver målgruppens behov 
kartläggas gemensamt. Socialstyrelsen har tagit fram ett inventeringsinstrument som 
publicerades i januari 2012, "Att inventera behov — Inventering av gruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning", bil. 1, som underlättar denna gemensamma behovsinventering. Av 
texten framgår: 
"Att kommun och landsting skaffar sig en gemensam bild av målgruppen och dess behov är 
viktigt för att de ska kunna planera sin verksamhet, kunna samarbeta på ett bättre sätt och nå en 
ökad samsyn. Regelbundna inventeringar skapar möjligheter att bygga upp och följa en 
verksamhet som motsvarar målgruppens behov" (s. 10). Socialstyrelsen betonar i sammanhanget 
att brukar-och anhörigorganisationerna på olika sätt kan delta i inventeringen och när det gäller 
att tolka och analysera resultatet. Socialstyrelsen menar att inventeringen får minskad legitimitet 
utan deras medverkan. Med regelbundna inventeringar avses ett tidsintervall på tre till fyra år, 
förutsatt att inga drastiska förändringar sker i befolkningen (se vidare s. 67 i Socialstyrelsens 



inventeringsinstrument). Sveriges kommuner och landsting, SKL, utarbetade 2015 en förkortad 
version av delar av instrumentet, bil. 2. Inventeringar bör ske samordnat i länet. Länsstyrgruppen 
avgör när nästkommande inventering ska ske och vilka resurser som behövs för uppdraget. 
Därefter får Beredningsgrupp Psykiatri, BGP, uppdraget att genomföra inventeringarna. 

11. Personer med särskilda behov av samarbete 
Exempel på grupper med särskilda behov av samverkan är personer ur målgruppen som lever 
under speciella livsomständigheter eller som har speciella behov. I de lokala 
överenskommelserna kan sådana grupper komma att lyftas fram beroende på de aktuella behov 
som föreligger i den aktuella länsdelen och/eller kommunen. Även om överenskommelsen 
omfattar alla personer i målgruppen finns skäl att i denna länsövergripande överenskommelse 
särskilt beakta följande grupper: 

Barn och ungdomar med sociala problem 
Barn och ungdomar med psykiska och sociala problem samtidigt är ofta i behov av insatser från 
flera huvudmän parallellt. Samordnad planering, som bör komma i fråga så tidigt som möjligt, 
behövs bl.a. då ansvar övergår mellan huvudmän, då medicinska och sociala insatser initieras, 
pågår samtidigt, förändras eller avslutas. Planeringen ska utgå från barnets eller ungdomens 
behov och förmåga. I alla överväganden som rör ett enskilt barn ska barnet ges möjlighet att 
uttrycka sin mening och få den respekterad. Barnkonventionen och principen om barnets bästa 
ska följas. 

Personer med missbruk 
I flera utredningar, studier och tillsynsrapporter har betydande brister påvisats i samverkan 
mellan psykiatri, socialtjänst och beroendevård. Det framkommer att personer med psykisk 
sjukdom och samtidigt missbruk inte får tillgång till vård-och stödinsatser som är 
behovsanpassade, samordnade och kunskapsbaserade. För dessa personer är det viktigt att 
behandlingen för de båda problemen sker samtidigt och i samordnade former. I Sörmland finns 
riktlinjer för samverkan inom missbruks-och beroendevården. På sidan 
8 i dessa riktlinjer framgår att de också inbegriper "Individer med missbruk och samtidig 
långvarig psykiatrisk och eller somatisk sjukdom (samsjuklighet)". De rutiner som framgår av 
riktlinjerna gäller även för den nu aktuella överenskommelsen, se bil. 3. 

Äldre 
Äldre med psykisk ohälsa har ofta sammansatta somatiska och psykiatriska symtom som ibland 
kan vara svåra att särskilja från varandra. Åldrandet i sig innebär en tilltagande skörhet som kan 
medföra försämrad funktionsförmåga, minskad autonomi och en ökad risk för att drabbas av 
såväl somatiska som psykiatriska sjukdomar. Psykosociala faktorer som exempelvis förlust av 
partner och nära vänner liksom en oro för en försämrad ekonomisk situation kan också öka risken 
för psykisk ohälsa. Hög grad av somatisk multisjuklighet bidrar till att symtombilden är komplex 
och svårvärderad. Det är också känt att äldre med långvarig psykisk sjukdom har en eftersatt 
somatisk hälsa. Äldres psykiska ohälsa är ett område som befinner sig mellan psykiatri, geriatrik, 
kommunernas äldreomsorg, kommunernas verksamheter för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och primärvård utan att någon tar ett samlat ansvar. Såväl utredning, 
behandling som uppföljning inom vård och omsorg av äldre kräver multidisciplinärt samarbete. 
Området är eftersatt och det finns en uppenbar risk att äldre med psykisk ohälsa inte omfattas av 
samverkansöverenskommelser inom det psykiatriska området utan hänvisas till äldreomsorgen. I 
sammanhanget kan nämnas att det för personer med demenssjukdom finns länsgemensamma 
riktlinjer för vård och omsorg i Sörmland: 
http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Demens/  



För läkemedelsbehandling av äldre, se "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" på 
Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-29   
Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att äldre får tillgång till en samlad kompetens som 
innefattar insatser från både hälso-och sjukvård och socialtjänst. Samverkan mellan 
huvudmännen inom dessa områden, liksom mellan olika slutenvårdsspecialiteter och mellan 
slutenvård/primärvård inom landstinget bör därför särskilt uppmärksammas i de lokala 
överenskommelserna. 

Nyanlända och asylsökande 
Hälsotillståndet skiljer sig mellan olika grupper utlandsfödda beroende på varifrån man kommer, 
migrationsprocessen och levnadsförhållandena i Sverige. Även om många har en 
tillfredsställande hälsa visar studier att utlandsfödda löper en större risk för psykisk ohälsa och 
lider mer av depressioner, ångest, posttraumatisk stress och sömnsvårigheter. 

Språkliga och andra barriärer försvårar också deras situation. Huvudmännen, som i dagsläget 
inte har tillräckliga kunskaper om gruppen, behöver gemensamt fördjupa dessa och 
tillsammans utveckla och anpassa insatserna till både individuella behov och till behov på 
gruppnivå. Transkulturellt centrum i Stockholm kan bidra med kunskap i ämnet och utgöra en 
resurs i arbetet med de lokala överenskommelserna. Det finns också möjlighet för personal i 
länet att gå deras utbildningar: 

Personer med andra funktionsnedsättningar som t.ex. intellektuell 
funktionsnedsättning, rörelse/flerfunktionsnedsättning eller syn- 
och/eller hörselnedsättning. 
Personer med olika typer av varaktiga funktionsnedsättningar löper ökad risk att utveckla 
psykisk ohälsa, se slutrapport "Onödig ohälsa", Handisam 2010: 
http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/en-god-halsa-for-hela-befolkningen-slutrapport-
onodig-ohalsa/  
Förändringar i beteende och beteendeavvikelser, som kan vara symtom på sjukdom eller 
ohälsa, tolkas ofta som en del av funktionsnedsättningen. Detta måste särskilt 
uppmärksammas så att inte sjukdom, ohälsa och/eller omgivningsfaktorer leder till ett 
försämrat mående. 

Kompetensutveckling, kunskapsöverföring och samverkan behöver ske, för att på bästa möjliga 
sätt kunna möta behov hos målgruppen. 

12. Övriga samarbetsområden 

Stöd till barn till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 
utifrån 2 g § HSL och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen 
Även om ovanstående lagstiftning rör hälso-och sjukvården och dess personal, ska de lokala 
överenskommelserna ha rutiner för hur barn i dessa utsatta situationer kan ges information, råd 
och stöd på bästa sätt när båda huvudmännen, eller flera verksamheter hos samma huvudman, är 
involverade. Det kan gälla rutiner kring individuella åtgärder såväl som att huvudmännen 
tillsammans startar samtalsgrupper för barn till föräldrar med psykisk störning eller 
funktionsnedsättning. 



Stöd till anhöriga och närstående utifrån 5 kap. 10 § SoL 
Många anhöriga har en långvarig kontakt med både hälso-och sjukvården och socialtjänsten. 
Även om det saknas en motsvarighet i HSL till skrivningen i 5 kap. 10 § SoL, är socialtjänsten i 
sitt arbete beroende av att även sjukvården är intresserad av att samverka i anhörigfrågor. Det är 
därför angeläget att utveckla samarbetet mellan landstinget och kommunen beträffande stöd till 
anhöriga. I detta arbete är NSPH en viktig samarbetspartner liksom kommunernas 
anhörigkonsulenter. 

Samarbete kring personligt ombud 
I alla länets kommuner utom i Vingåker, finns tillgång till personligt ombud. Av Socialstyrelsens 
Meddelandeblad nr. 5/2011 "Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med 
personliga ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning", bil. 4, framgår 
att för att funktionen ska vara framgångsrik behövs en väl fungerande samverkan mellan de 
huvudmän som lokalt ansvarar för insatser och rehabilitering samt med brukar-och 
anhörigorganisationerna. Eftersom ombuden inte bara har ett individuellt perspektiv utan 
också ser systemfel är de viktiga informatörer för de ansvariga huvudmännens arbete för 
utveckling av kvaliteten i de egna verksamheterna såväl som i deras samarbete kring 
målgruppen. 

13. Samarbete kring insatser som rekommenderas i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer 
I nationella riktlinjer för olika områden inom hälso-och sjukvård och socialtjänst framhålls vikten 
av samarbete mellan huvudmännen när det gäller flera av de insatser som rekommenderas. Både 
landsting och kommun har ansvar för att uppmärksamma hur arbetet med implementering av 
dessa insatser ska gå till. Av riktlinjerna framgår att Socialstyrelsen förutsätter att huvudmännen 
samverkar, samordnar och bidrar med kompetens för att kunna erbjuda de rekommenderade 
åtgärderna. Ett naturligt forum för dessa diskussioner är länsstyrgruppen och länsdelarnas olika 
arbetsgrupper, beroende på vilka riktlinjer det rör sig om. 

14. Rutiner för samarbete kring enskilda personer 
När den enskilde har behov av insatser både från hälso-och sjukvården och från socialtjänsten 
ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas 
om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska 
påbörjas utan dröjsmål (3 f § HSL). 

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso-och sjukvården 
ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas 
om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska 
påbörjas utan dröjsmål (2 kap. 7§ SoL). 

I Sörmland har förskola och skola samma rättigheter/skyldigheter när det gäller SIP som 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården trots att lagstiftning när det gäller SIP inte återfinns i 
skollagen. 

Av texten i lagstiftningen framgår också att det av planen ska framgå vilka insatser som behövs, 
vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan 
och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Planen ska när det 
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är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde och närstående ska ges möjlighet att delta om 
det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

I de lokala rutinerna kring enskilda bör arbetsgrupperna bevaka att intentionerna i denna 
bestämmelse återfinns. Bestämmelser om individuell plan återfinns också i 10 § lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

När det behövs stöd och hjälp från både socialtjänst och hälso-och sjukvård har man rätt att få 
stöd stödet samordnat i individuell plan (SIP). Planen utformas tillsammans med den enskilde, 
närstående och professionella vid ett samverkansmöte. Det behövs därför ett samtycke till planen. 
Samarbete med stöd av SIP:en ersätter aldrig anmälan till socialtjänsten om den som kallar till 
SIP är orolig för att barn far illa. enl. 11 kap. 1 och 1 a §§ SoL. 

Om socialtjänstens myndighetsutövare ska kallas till SIP kring en person som ännu inte har 
pågående insatser därifrån bör särskild hänsyn tas till socialtjänstens skyldighet att göra 
förhandsbedömning innan en gemensam planering kan genomföras. 

Lagen ställer inget krav på att den enskilde ska vara känd hos verksamheten eller att 
biståndsbedömning ska ha gjorts innan kallelse till samordning. Det är behovet av insatser och 
samordning som avgör vilka som ska kallas till mötet. 

Inom Närvård i Sörmland har överenskommelser träffats för samverkan vid in-och utskrivning av 
patienter i slutenvården enligt SOSFS 2005:27,och för samverkan av insatser för habilitering och 
rehabilitering enligt SOSFS 2007:10/2008:20. Den senare har tillsammans med bestämmelserna 
om individuell plan utifrån HSL och SoL sammanförts i en gemensam riktlinje. När det gäller 
rutiner för samarbete kring enskilda personer i denna överenskommelse gäller de rutiner som 
framgår i nyss nämnda dokument, som återfinns på Landstingets Sörmlands hemsida: 
http://www.landstingetsormland.se/extra-irigang/Samarbetspartners/NarvardNardplanering-och  
-informationsoverforingl/ 

I lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och i lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, och i SOSFS 
2008:18, finns bestämmelser om samordnad vårdplan. I propositionen 2007/08:70 
"Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården", som syftar på bestämmelserna om 
öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård, understryker regeringen att den 
nya vårdformen förutsätter att hälso-och sjukvården samverkar med socialtjänsten för att ge varje 
patient den vård och det stöd som han eller hon behöver (s. 77). I de lokala överenskommelserna 
bör rutiner kring samordnad planering för personer som vårdas enligt LPT och LRV få en 
framskjuten plats. 

Det finns också skäl att särskilt uppmärksamma både de personer ur målgruppen som har egna 
barn eller som lever i relation med någon som har barn och det individuella barnet. I de lokala 
överenskommelserna bör rutiner tas fram för hur både den vuxnes och barnets behov ska 
tillgodoses. Se vidare bestämmelserna i 2 g § HSL och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen. 

Ovan nämnda överenskommelser och bestämmelser kan i de lokala överenskommelserna 
sammanfattas i en övergripande rutin. Regeringen framhåller i propositionen 2008/09:193 
s. 19 f., apropå syftet med införandet av bestämmelsen om individuell plan, att om det redan finns 
en plan, antingen på grund av en annan bestämmelse eller på frivillig grund, behövs ingen ny plan 
så länge samtliga föreskrivna krav är uppfyllda. 



I sammanhanget kan också påminnas om att tydliggöra om det är kommun eller landsting 
som har hälso-och sjukvårdsansvar i det enskilda fallet eller om bestämmelser kring 
egenvård skall gälla. 

15. Samarbete kring insatser i olika former av boende 
I Sörmland finns ett fatal boendeverksamheter som drivs gemensamt av huvudmännen. Ansvaret 
och kostnadsfördelningen för dessa verksamheter är reglerade i avtal. Detta är en viktig 
förutsättning för driften och kvaliteten i verksamheterna. Om behov uppstår av fler gemensamt 
drivna boendeverksamheter, vilket kan visa sig i de gemensamma inventeringarna av 
målgruppens behov, krävs en noggrann gemensam planering inte minst i samverkan med 
representanter för brukar-och anhörigorganisationema. En sådan planering kan göras i den eller 
de länsvisa arbetsgrupper (ANP, AVP och ASPF) där ett behov uppstått av en gemensam 
verksamhet. I detta sammanhang kan personer ur målgruppen uppmärksammas som vistas i 
enskild verksamhet både i den egna kommunen eller i andra kommuner. Det rör sig inte sällan om 
långa placeringar i en boendeform som inte går att jämställa med särskilt boende enligt 5 kap. 7 § 
tredje stycket SoL. En gemensamt driven verksamhet kan för personer ur denna grupp eventuellt 
vara en lösning. Se också avsnitt 9. 

16. Samarbete kring insatser för sysselsättning och arbetsrehabilitering 
För att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få tillgång till meningsfull 
sysselsättning och aktiv arbetsrehabilitering som kan leda till utbildning och/eller arbete 
krävs samarbete inte bara mellan landsting och kommun utan också med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Ett sådant samarbete finns inom ramen för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland, där personer med psykiska funktionsnedsättningar är en av flera målgrupper. 
Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, har tillsammans publicerat "Samordna rehabiliteringen — Stöd till utveckling av 
arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.", bil. 
5. I denna skrift framhålls att: 
"För att enskilda personer ska få tillgång till det sammansatta stöd de behöver för att 
kunna skaffa och behålla ett arbete krävs en utveckling av formerna för en samordnad och 
arbetsinriktad rehabilitering på lokal nivå. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anser därför att det finns behov av 
att stödja denna utveckling. Ett gemensamt mål är att målgruppens anknytning till arbetslivet ska 
förstärkas" (sid. 6). Denna skrift, som bl.a. ger en samlad bild av huvudmännens ansvar, uppdrag 
och insatser på rehabiliteringsområdet, kan utgöra ett stöd för arbetet med överenskommelserna 
om samarbetet på lokal nivå. 

17. Samarbete kring hjälpmedel 
Ansvarsfördelningen för hjälpmedel är tydligt reglerad i Sörmland. Regelverk och uppgift om 
upphandlat sortiment finns på 1177 och på Hjälpmedelscentralens hemsida: 
http://www.1177.se/Sormland/Tema/Hjalpmedel/  
http://www.landstingetsormland.se/funktionshinder/Hjalpmedel/For-dig-som-brukare/  

Utbildade hjälpmedelsförslcrivare finns inom både kommun och landsting, dessa gör 
behovsbedömning och förskriver lämpligt hjälpmedel inom ramen för det sortiment som erbjuds i 
Sörmland. Utvecklingen av hjälpmedel inom det kognitiva området är snabb och kräver 
återkommande utbildningsinsatser till förskrivare. Den gemensamma nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård, NSV, fattar beslut om hjälpmedelsfrågor. 
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18. Samarbete kring kompetens-utvecklings -och forskningsfrågor 
Ett viktigt område för utveckling av samverkan är gemensamma utbildningssatsningar. Man har 
med sådana satsningar bl.a. möjlighet att uppnå respekt och förståelse för varandras kunskap och 
uppdrag. Samverkan stärks av en större samsyn kring synen på bl.a. sjukdom, 
funktionsnedsättning, autonomi, bemötande, hur erfarenheter från brukare och anhöriga kan tas 
tillvara och hur deras inflytande kan förstärkas. Flera av de evidensbaserade metoder som 
rekommenderas i Nationella riktlinjer förutsätter samverkan kring t.ex. utbildning. Stora vinster 
kan också uppnås om huvudmännen samverkar kring större utvecklings-och forskningsprojekt. 
Detta kan ske på länsdelsnivå och/eller länsnivå på initiativ av arbetsgrupperna och/eller 
länsstyrgruppen. FoU i Sörmland är en naturlig samverkanspartner och ska ha en tydlig roll i detta 
sammanhang. 

19. Former för hur tvister/samarbetsproblem ska lösas 
Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om en lösning inte 
uppnås och flera kommuner berörs tas problemet upp i aktuell lokal arbetsgrupp inom närvård 
i Sörmland. I tredje hand och vid stora principiella frågor tas problemet upp i länsstyrgruppen. 

21. Avvikelser från denna samarbetsöverenskommelse 
Avvikelser tas i första hand upp på lokal chefsnivå. Om dessa inte behandlas tas frågan upp i 
aktuell arbetsgrupp inom närvården. I tredje hand tas frågan upp i länsstyrgruppen. 

22. Uppföljning och revidering av överenskommelserna 
Länsstyrgruppen har ansvar för att uppföljning och revidering genomförs efter att sådant behov 
har påtalats av någondera parten, dock senast 2016. Lämpligt tidsintervall för uppföljning av de 
lokala överenskommelserna är vartannat år, förutsatt att behov av revidering inte påtalats tidigare 
av någon part. Revidering kan också behövas utifrån förändringar i lagtext, nationella riktlinjer 
m.m. 

23. Bilagor 
Bil. 1 	Att inventera behov — Inventering av gruppen personer med psykisk 

funktionsnedsättning 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-1-34   

Bil. 2 	SKLs inventeringsformulär 
https://skl.se/haisasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelseripsykiskhalsahehovsinve  
nterin formular.5122.html 

Bil. 3 	Riktlinjer för samverkan inom missbruks-och beroendevården 
htt ://www.landstin etsormland.se/extra-in an /Samarbets • artners/Narvard/Arbetsomr 
aden/Missbruks—och-beroendevard/  

Bil. 4 	Meddelandeblad nr. 5/2011 
htt ://www.socialst relsen.se/ ublikationer2011/2011-6-30 

Bil. 5 	Samordna rehabiliteringen — Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för 
personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning 
htt • ://www.socialst relsen.se/ ublikationer2011/2011-5-2 
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Gnesta kommun 
Ink: 
	2017 -09- 

Dnr 	  
För handläggning. 	  

Samverkansriktlinjer 
enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 § SoL 
och SOSFS 2007:10/2008:20 

GEMENSAM INDIVIDUELL PLANERING, 
SIP, MELLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 
SOCIALTJÄNST, FÖRSKOLA OCH 
SKOLA SAMT SAMORDNING AV 
INSATSER FÖR HABILITERING OCH 
REHABILITERING 1 SÖRMLAND 

• Varje individ ses som en unik person med individuella 
förutsättningar, vilket ställer krav på flexibel planering och 
mångfald i insatserna. 

• Det fmns kontinuitet när det gäller personal, metoder, struktur och • 

information 

• Olika insatser kan ges samtidigt och integrerat i stället för efter 
varandra i tur och ordning, vilket förutsätter gränsöverskridande 
samverkan. 

Närvård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 



ilstuna kommun 
Pär Eriksson 
Kommundirektör 

Gnesta kommun 
Christina Hedberg 
Kommunchef 

T os ko un 22(3 201 
J 	Sandlund 
K munchef 

Vingåkers kommun 
Ralf Hedin 
Kommunchef 

2 

Riktlinjerna för individuell planering och samordning av re/habilitering i Sörmland har antagits 
i augusti 2013. 

Revidering av denna riktlinje gjord september 2016. 

Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland ansvarar för att revidering genomförs efter att sådant 
b ovi påtal av någondera parten. 

L ds niget S land 
Jan r inlund 
Landstingsdirektör 

Flens kommun 
Cecilia Wikström 
Kommunchef 

Katrineholms kommun 	 Nyköpin s kommun 
Sari Eriksson 	 Erik Carlgren 
Kommunchef 
	

Kommundirektör 

Oxe 	es kommun 
Johan Persson 
Kommunchef  

c/tiffet ‘f,  
Strängnäs kommun 	 — 
Per-BäGkstfötaa- C-e_eA *4_ 14,4 rhpyv 
Kommunchef 



Samtycke 
Samordning av insatserna kan endast ske om individen lämnar sitt 
samtycke. Ett samtycke ska vara individuellt och frivilligt. För att 
samtycke ska anses ha lämnats måste den enskilde förstå innebörden av 
samtycket. 

Målgrupp 	3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL: Alla som har behov av en SIP, oavsett ålder 
och oavsett typ eller grad av behov, problem eller svårighet. 

SOSFS 2007:10/2008:20: Personer oavsett ålder med omfattande och 
långvariga samtidiga behov från olika huvudmän vars arbete regleras av: 

När ska en SIP 
erbjudas 

Vem initierar en SIP 

• Hälso- och sjukvårdslagen 

✓ Socialtjänstlagen 

• Tandvårdslagen 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

En SlP ska upprättas när det finns behov av en sådan. Bedömningen av 
behovet ska göras i varje enskilt fall. Behovet av en SEP avgörs utifrån 
pågående insatser, behov av ytterligare insatser samt behov av samordning. 

Den av huvudmännen som först bedömer att samordnade insatser behövs 
är ansvarig för att kontakta den andra huvudmannen för att påtala behovet 
av att skyndsamt upprätta en SIP. Skyndsamt innebär i normalfallet att den 
första kontakten mellan landsting och kommun ska tas inom några dagar 
från det att behovet identifierats. Tiden måste dock anpassas efter den 
enskildes behov, vilket innebär att det ibland kan vara nödvändigt med en 
omedelbar planeringsinsats från kommun och landsting. 

Ett exempel är när en insats förutsätter att en annan insats har genomförts, 
som när en individ har sociala insatser men inte kan utnyttja dessa om 
han/hon inte får rehabiliteringsinsatser samtidigt. 

Insatserna kan t.ex. vara arbetslivsinriktade, medicinska, pedagogiska, 
psykologiska, sociala och tekniska och bör kombineras utifrån den 
enskildes behov, förutsättningar och intressen. 

Behovet av en SLP kan vara särskilt stort när personer med behov av 
omfattande och långvariga insatser står inför förändringar av sin 
livssituation. Det kan exempelvis vara vid övergångar mellan vårdformer, 
vårdnivåer och skolformer samt mellan huvudmännen. 

Om det redan finns en plan, antingen på grund av en annan bestämmelse 
eller på frivillig grund, behövs ingen ny plan så länge samtliga föreskrivna 
krav är uppfyllda. 

Landsting eller kommun ska initiera en STP när någon av parterna bedömer 
att ett sådant behov finns. Det är huvudmännen som getts ansvaret att 
bedöma om en SIP behövs. Den enskilde och/eller närstående kan också 
initiera att en samordnad plan upprättas. När det gäller närståendes roll kan 
de ges denna möjlighet om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter 
sig det. 

Skyldigheten för kommun och landsting att upprätta STF' är långtgående 
och det bör endast vara i undantagsfall som den enskilde och/eller 
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närstående nekas en sådan om de anser att den behövs. Om den enskilde 
skulle nekas SIP ska detta antecknas i journalen. 

Det webbaserade verktyget "Prator" ska i första hand användas. 

Vem kallar till SIP 	Den av huvudmännen som uppmärksammar behovet först ska kalla till en 
SlP om den enskilde samtycker till det. Om den enskilde tackar nej, bör en 
dialog påbörjas om fördelarna med att arbeta med en individuell plan. Om 
den enskilde fortfarande tackar nej, ska detta dokumenteras. 

I Sörmland har förskola och skola samma rättigheter/skyldigheter när 
det gäller SIP som socialtjänsten och hälso- och sjukvården trots att 
lagstiftning när det gäller SIP inte återfinns i skollagen. 

När det behövs stöd och hjälp från både socialtjänst och hälso-och 
sjukvård har man rätt att få stöd stödet samordnat i individuell plan 
(SIP). Planen utformas tillsammans med den enskilde, närstående och 
professionella vid ett samverkansmöte. Det behövs därför ett samtycke 
till planen. Samarbete med stöd av SIP:en ersätter aldrig anmälan till 
socialtjänsten om den som kallar till SIP är orolig för att barn far illa. 
enl. 11 kap. 1 och 1 a §§ SoL. 

Om socialtjänstens myndighetsutövare ska kallas till SIP kring en 
person som ännu inte har pågående insatser därifrån bör särskild hänsyn 
tas till socialtjänstens skyldighet att göra förhandsbedömning innan en 
gemensam planering kan genomföras. 

Planering av mötet 

Vilka deltar vid en 
SIP 

Särskild hänsyn bör även tas vid kallelse till annan verksamhet där den 
enskilde ännu inte har pågående insatser. Verksamheten kan behöva 
möjlighet att träffa den enskilde innan mötet. I kallelsen ska det tydligt 
framgå syftet med mötet och vad verksamheterna förväntas bidra med i 
planeringen. 

Planering ska genomföras tillsammans med den enskilde och med respekt 
för dennes självbestämmande och integritet. Om det är lämpligt och den 
enskilde samtycker kan även närstående delta i planeringen. 

Lagen ställer inget krav på att den enskilde ska vara känd hos 
verksamheten eller att biståndsbedömning ska ha gjorts innan kallelse till 
samordning. Det är behovet av insatser och samordning som avgör vilka 
som ska kallas till mötet. 

Den enskilde och/eller närstående samt den personal från berörda 
verksamheter som behövs för att genomföra beslutade insatser och/eller 
diskutera lämpliga insatser ska kallas till att medverka i planeringen. Om 
den enskilde samtycker kan även andra aktuella aktörer, förutom landsting 
och kommun, kallas till mötet. 

Den som nås av kallelsen är skyldig att bekräfta kallelsen och att delta i 
mötet. När det är lämpligt kan ansvarig personal inhämta uppgifter och 
representera varandra. 

Utifrån barnets bästa, ålder, mognad och utveckling ska även barn ges 
möjlighet att delta aktivt. 

4 k 



Vem har det 
övergripande 
ansvaret för 
planen 

Vilka är 
samordnarens 
huvuduppgifter 

Vad ska planen 
innehålla 

Hur ska en SIP 
dokumenteras 

Uppföljning och 
utvärdering 

Avvikelser 

En namngiven person med anställning hos någon av berörda verksamheter 
ska vid mötet utses för samordningen, här kallad samordnaren. 
Samordnaren behöver inte vara samma person som den som initierat 
samordningsmötet. 
Vem som ska vara samordnare bör avgöras utifrån den enskildes önskemål 
och behov, insatsernas karaktär och vem som har regelbunden kontakt med 
den enskilde. Andra viktiga kriterier är kompetens om den egna och andra 
verksamheters ansvar och uppdrag liksom personlig lämplighet. 

Att samordna de pågående insatserna i en plan i dialog med den enskilde 
och berörd personal. 
Detta innebär: 

- att ta initiativ till att en SIP upprättas gemensamt, följs upp och vid 
behov revideras 
att vara kontaktperson för den enskilde och dennes närstående och 
vara deras vägledare till berörd verksamhet 

Samordnaren ansvarar inte för insatser som ligger inom annan aktörs 
ansvarsområde. 

Uppgifter om den enskildes behov, förutsättningar och intressen 
Mål för de samordnade insatserna, formulerade både av den 
enskilde och av de professionella deltagarna 
Planerade och beslutade insatser 
Den enskildes eget ansvar inklusive egenvård 
Uppgifter om vilka verksamheter och vilken personal som ska 
ansvara för och genomföra insatserna 
Åtgärder som vidtas av andra än landsting och kommun 
Strategier för åtgärder om den individuella planen inte följs 
En tidplan för samordning av insatserna 
Samordnarens kontaktuppgifter 
Uppgift om vad som ska följas upp respektive utvärderas samt när 
detta ska ske 

Den upprättade planen lämnas till den enskilde och övriga deltagare. 
Respektive verksamhet dokumenterar enligt gällande lagstiftning. 

Det webbaserade verktyget "Prator" ska i första hand användas för den 
gemensamma dokumentationen. 

Den ansvarige för planen svarar för att planen följs upp och att de uppsatta 
målen utvärderas på det sätt som bestämdes på samordningsmötet. Den 
enskildes behov av insatser kan vara livslånga och behoven förändras över 
tid. Om det uppstår förändrade behov hos den enskilde ska planen 
uppdateras. Samordningen pågår så länge insatser behöver samordnas och 
så länge den enskilde ger sitt samtycke. 

Avvikelser hanteras i första hand utifrån rutiner för avvikelsehantering. 
Om frågor/tvister mellan huvudmännen inte kan lösas gäller det som 
framgår av den länsövergripande överenskommelsen om samarbete mellan 
landsting och kommun kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar: "Tvister och samarbetsproblem löses i första hand 
på lokal chefsnivå. Om en lösning inte uppnås och flera kommuner berörs 
tas problemet upp i aktuell arbetsgrupp inom närvård i Sörmland. I tredje 
hand och vid stora principiella frågor tas problemet upp i länsstyrgruppen. 



Implementering 	Respektive huvudman för de olika verksamheterna ansvarar för att 
detta samverkansdokument är känt av all berörd personal. 

Bilagor 
• Lathund för SIP-möte 

• Mall för kallelse till SIP-möte 

• Blankett för SlP 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 
 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-06-07 

 

DIARIENUMMER 

PN17-0001-4 

Sammanträde med gemensam patientnämnd 

Datum: 	2017-06-07 kl. 9.00 — 12.00 

Plats: 	 Regionsjukhuset Karsudden 

Ledamöter: 	Landstinget 
Nicklas Adamsson (MP) ordförande 
Barbro Petersson (I(D) vice ordförande 
Stefan Gustafsson (C) 

Kommunerna 
Marianne Jonsson (S) Eskilstuna 
Carin Ljunggren (M), Trosa 
Margareta Karlsson (L), Vingåker 
Lennart Samuelsson (S), Oxelösund, ersätter Eva Thor (M) 
Maj-Britt Staaf (S), Katrineholm 

Ersättare: 	Landstinget 
Berit Hyllbrant (L) 
Kristina Fransson (M) 

Kommunerna 
Inger Lindfors (S), Vingåker 
Marian Loley (I(D), Katrineholm 

Sekreterare: 	Kajsa Johansson 

Medverkande: 	Anna Wång-mar, enhetschef patientnämndens kansli 

Justerade 	§§ 7 — 11 
paragrafer 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 
	

E-post: landstinget.sormland@d11.se 	 Org.nr: 232100 — 0032 
SID 1(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 	 DATUM 
	

DIARIENUMMER 

2017-06-07 
	

PN17-0001-4 

Vid protokollet: 

Kajsa Johansson 
Sekreterare 

Justeras: 

Nicklas Adamsson (MP) 	 Carin Ljunggren (M), Trosa 
Ordfirande 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 
	

E-post: landstinget.sormland@d11.se 	 Org.nr: 232100 — 0032 
SID 2(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 	 DATUM 
	

DIARIENUMMER 

2017-06-07 
	

PN17-0001-4 

Innehållsförteckning 

§ 7/17 	Fastställande av dagordning 

§ 8/17 	Information vid gemensam patientnämnd 
den 7 juni 2017 

§ 9/17 	Delegationsordning patientnärnnden, 
revidering 

10/17 	Patienters och närståendes upplevelser av 
bemötande i vården rapport 

§ 11/17 	Statistik stödpersoner, sammanställning april 
2017 

PN17-0008-2 

PN17-0007-1 

PN17-0009-1 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 
	

E-post: landstinget.sormland@d11.se 	 Org.nr: 232100— 0032 
SID 3(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 	 DATUM 
	

DIARIENUMMER 

2017-06-07 
	

PN17-0001-4 

§ 7/17 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
	 • 

• 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 
	

E-post: landstinget.sormland@d11.se 	 Org.nr: 232100 — 0032 
SID 4(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

2017-06-07 	 PN17-0001-4 

§ 8/17 Information vid gemensam patientnämnd 
den 7 juni 2017 

• Jörgen Bragner, verksamhetsområdeschef regionsjukhuset Karsudden, 
presenterar verksamheten på Karsudden. 

• Kaj Adelborg informerar om sitt uppdrag som stödperson. Ett av 
patientnämndens uppdrag är att rekrytera, utbilda och förordna 
stödpersoner till de patienter som önskar och som tvångvårdas enligt 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om rättpsykiatrisk vård 
(LRV) samt Smittskyddslagen (SML). 

• Anna Wångmar, enhetschef patientnämndens kansli, leder samtal om 
ämnesområde för kommande rapport från patientnämndens kansli. Från 
arbetsutskottet kommer förslag om temaområde psykiatri. Ledamöter vid 
dagens sammanträde samtycker till detta. 

• Matilda Ulvnäs, utredningssekreterare patientnämndens kansli, redogör för 
resultat från rapporten patienters och närståendes upplevelser av 
bemötande i vården. 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155— 24 50 00 
	

E-post: landstinget.sonnland@d11.se 	 Org.nr: 232100— 0032 
SID 5(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-06-07 

 

DIARIENUMMER 

PN17-0001-4 

§ 9/17 Delegationsordning patientnämnden, 
revidering 

Diarienummer: 	PN17-0008 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2017-06-07 § 9/17 

Gemensam patientnämnds beslut 

Revidering av patientnämndens delegatisonordning godkänns. 

Proposition 

• Ordföranden Nicklas Adamsson ställer framskriver förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Delegationsordningen för patientnämnden beslutades vid nämndens sammanträde 
den 19 april 2017, § 5. Med hänsyn till att personalfrågor, så som entledigande 
och anställning, resor och representation ingår i arbetsgivarfrågor, som därmed 
delegeras av landstingsstyrelsen, behöver delegationsordningen revideras 
ytterligare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-05-26 
Delegationsordning för patientnämnden 

Beslutet expedieras till 

Akten 
Anna Wångmar 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 
	

E-post: landstinget.sormland@d11.se 	 Org.nr: 232100 — 0032 
SID 6(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-06-07 

 

DIARIENUMMER 

PN17-0001-4 

§ 10/17 Patienters och närståendes upplevelser av 
bemötande i vården rapport 

Diarienummer: 	PN17-0007 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2017-06-07 § 10/17 

Gemensam patientnämnds beslut 

Rapporten patienters och närståendes upplevelser av bemötande i vården 
godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson ställer framskriver förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

För att på bästa sätt tillvarata de synpunkter och klagomål som inkommer till 
patientnämnden, har patientnämnden i Sörmlands landsting beslutat att två gånger 
per år utge en rapport. Rapporterna ska, utifrån av nämnden valda aktuella 
områden inom hälso- och sjukvården, ge en djupare beskrivning av vilka 
synpunkter och klagomål som patient och närstående haft gällande vården. 
Rapporterna och dess slutsatser delges berörda verksamheter i syfte att bidra till 
ett lärande och en utveckling av hälso- och sjukvården. 

Under 2016 inkom 161 synpunkter och klagomål från patienter och närstående, 
gällande deras upplevelser at bemötande i vården. Dessa synpunkter och klagomål 
har analyserats och kartlagts i rapporten patienters och närståendes upplevelser av 
bemötande i hälso- och sjukvården. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-05-26 
Rapport - patienters och närståendes upplevelser av bemötande i vården 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 
	

E-post: landstinget.somiland@d11.se 	 Org.nr: 232100— 0032 
SID 7(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

2017-06-07 	 PN17-0001-4 

Beslutet expedieras till 

Akten 
Anna Wångmar 

Landstinget Sörmland 
	

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 
	

E-post: landstinget.sormland@dlise 	 Org.nr: 232100 — 0032 
SID 8(10) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

	

2017-06-07 	 PN17-0001-4 

§ 11/17 Statistik stödpersoner, sammanställning 
april 2017 

Diarienummer: 	PN17-0009 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2017-06-07 § 11/17 

Gemensam patientnämnds beslut 

Sammanställning gällande statistik för stödpersoner april 2017 godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson ställer framskriver förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Till patientnämndens uppdrag hör att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner 
till de patienter som önskar och som tvångvårdas enligt Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT), Lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV) samt Smittskyddslagen 
(SML). Enligt lagstiftningen ska varje tvångsvårdad patient informeras om sin rätt 
till stödpeson. När intresse finns ska patientnämnden underrättas om detta för att 
sedan kunna förordna en stödperson till aktuell patient. 

Stödpersonuppdraget innebär att fungera som ett stöd för patienten. Det 
förpliktigar regelbunden kontakt/besök. Stödpersonen har rätt att närvara vid 
förhandlingar i förvaltningsrätten om patienten önskar. Ersättning för uppdraget är 
uppdelad i en beskattningsbar arvodesdel om 450 kronor per månad samt en 
omkostnadsdel om 600 kronor per månad. Reseersättning utgår. För att ersättning 
ska utgå krävs det att stödpersonen regelbundet rapporterar till patientnämnden 
hur uppdraget fungerar samt om dess innehåll. 
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HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-06-07 

 

DIARIENUMMER 

PN17-0001-4 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-05-26 
Statistik stödpersoner, sammanställning april 2017 

Beslutet expedieras till 

Anna Wångmar, enhetchef patientnämndens kansli 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

2017-09-08 	 NSV17-0001-9 

Sammanträde med nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Datum: 	2017-09-08 kl. 9.00 — 10.30. 

Plats: 	 B-salen, Elektron, Västra storgatan 15, Gnesta 

Ledamöter: 	Landstinget 
Jacob Sandgren (S) ordförande 
Ingalill Fredriksson (C) 
Nadim Hassen (MP) 
Camilla Holmgren (S), tjänstgör för Lena Zeller (L) 
Kirsi Fransson (VIP) 
Anniola Nilsson (M) 

Kommunerna 
Mikael Edlund (S) 1:a vice ordf., Eskilstuna 
Martina Johansson (C) 2:a vice ordf., Trosa 
Ingrid Jemeborg Glimne (M), Gnesta 
Ulrica Truedsson (S), Katrineholm 
Robert Skoglund (S), Vingåker 
Veronica Andersson (S), Nyköping 
Solveig Lindblom (S), Oxelösund, tjänstgör för Linus Fogel (S) 
Daniel Ljungkvist (S), Flen 

Ersättare: Landstinget 
Britta Bergström (S) 
Roger Ljunggren (S) 
Barbro Petersson (KD) 
Christer Sundqvist (M) 

Kommunerna 
Birgitta Danielsson (S), Trosa 
Therese Alwert (S), Gnesta 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld, Katrineholm 
Marjo Gustafsson (S), Nyköping 

Sekreterare: 	Kajsa Johansson 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

2017-09-08 	 NSV17-0001-9 

Medverkande: 	Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd 
socialtjänst och vård 
Carina Forsman Björkman, chef FoU i Sörmland 

Justerade 	§§ 20 - 24 
paragrafer 

Vid protokollet: 

Kajsa Johansson 
Sekreterare 

Justeras: 

Jacob Sandgren (S) 	 Martina Johansson (C), Trosa 
Ordförande 	 2:a vice ordförande 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

2017-09-08 	 NSV17-0001-9 

Innehållsförteckning 

§ 20/17 	Fastställande av dagordning 

§ 21/17 	Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 8 september 
2017 

§ 22/17 	Delårsrapport 2017 nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård 

§ 23/17 	Länsgemensam strategi i samverkan för stöd 
till anhöriga 

NSV17-0020-1 

NSV17-0021-2 

Landstinget Sörmland 
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DATUM 

2017-09-08 

 

DIARIENUMMER 

NSV17-0001-9 

§ 20/17 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling. 
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SÖRMLAND 
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HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-09-08 

 

DIARIENUMMER 

NSV17-0001-9 

§ 21/17 Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 8 
september 2017 

• Fredrik Yllman, nytillträdd vård- och omsorgschef i Trosa kommun, 
presenterar sig. 

• Ingrid Jerneborg Glimne (M), ordföranden i vuxen- och omsorgsnämnden, 
och Ann Malmström, förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen i 
Gnesta kommun, presenterar kommunen i stort samt förvaltningens pågående 
arbete. 

• Monika Agnedal, verksamhetschef regional stöd socialtjänst och vård, 
informerar om 

o två statliga utredningar inom nämndens område 
• kunskapsbaserad och jämlik vård — förutsättningarna för en 

lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48) 
• god och nära vård - delbetänkande av utredningen 

samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 
2017:53) 

o att det inom överenskommelsen trygg och effektiv utskrivning 
pågår delprojekt så som kontrollverktyg för utskrivning (loopar), 
digitalisering samt att riktlinjerna för utskrivning testas och 
revideras. 

o överenskommelsen om trygg och effektiv utskrivning har godkänts 
hos nämndens samtliga huvudmän och ska inom kort ut för 
påskrift. 

• Ordförandens information, Jacob Sandgren (S) 
o förslag om att NSV sammanträder under två dagar vid tillfälle under 

våren 2018. Förutom arbete med nämndens reglemente finns 
önskemål om fördjupad uppföljning av överenskommelsen trygg 
och effektiv utskrivning. 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLAGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

2017-09-08 	 NSV17-0001-9 

§ 22/17 Delårsrapport 2017 nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 

Diarienummer: 	NSV17-0020 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 	Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-09-08 § 22/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Delårrapport 2017 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

I delårsrapporten sker en återraportering av de verksamheter som nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård ansvarar för; regionalt stöd för samverkan 
kring socialtjänst och vård, FoU i Sörmland, hjälpmedelscentralen samt vård- och 
omsorgscollege. Rapporten avser perioden januari-juli 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-08-28 
Delårsrapport 2017 nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Monika Agnedal, verksamhetschef regional stöd socialtjänst och vård 
Monica Andersson, regional samordnare VO-college 
Carina Forsman Björkman, FOU-Chef 
Peter Svedin, verksamhetschef hjälpmedelcentralen 
Johanna Öjert, budgetchef landstinget Sörmland 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-09-08 

 

DIARIENUMMER 

NSV17-0001-9 

§ 23/17 Länsgemensam strategi i samverkan för 
stöd till anhöriga 

Diarienummer: 	NSV17-0021 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 	Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-09-08 § 23/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

1. Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga godkänns 

2. Länsstyrgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med samverkansuppdragen i 
den beslutade länsgemensamma strategin 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Den länsgemensamma strategin bygger på kartläggning av samlade erfarenheter 
och kunskaper från olika utvecklingsarbeten i landet som syftar till att ge anhöriga 
stöd. Resultaten av de blandade lärande nätverken som genomfördes i Sörmlands 
län under hösten 2016 har också varit en värdefull erfarenhets och kunskapskälla. 
Detta arbete gjordes i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum 
anhöriga). Arbetet har lett fram till gemensamma grundläggande begrepp och en 
värdegrund för stöd till anhöriga. Med hjälp av den strategiska planen ska 
samarbetet mellan huvudmännen förbättras och ett antal aktiviteter som beskrivs i 
strategin ska stödja utvecklingen av att ge anhöriga bättre stöd och se anhöriga 
som en resurs utifrån delaktighet. Uppdraget var att alla anhöriga skulle inrymmas 
i denna strategi. Arbetet med barn och unga har i denna strategi inte inkluderats. 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 	 DIARIENUMMER 

2017-09-08 	 NSV17-0001-9 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-08-29 
Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga — anhöriga som resurs 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Länsstyrgruppen 
Carina Forsman-Björkman, Chef FOU Sörmland 
Akten 
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