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1. Föregående mötesprotokoll
Mattias Ask hälsar alla välkomna. En kommunpolitiker har uppfattat eftermiddagens
ordförandeträff för länets socialnämndordföranden tillsammans med respektive
sociaslchef som heldagsmöte och sitter därför med som åhörare under förmiddagen.
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.
2. Nära och trygg vård
Föredragande: Maria Alvinsson Hilberth
bilaga 1 Nära vård
Maria Alvinsson Hilberth betonar att Nära vård handlar om alla människor oavsett
ålder. En rapport ges hur arbetet fortskrider i vårt län.
3. Praktiska anvisningar barn och unga
Föredragande Margit Lindholm Johansson, Emmy Ahlstedt, Anne Borgernäs
bilaga 2
Presentation av praktiska anvisningar. I dagsläget är det mest en beskrivning av
organisationerna. Ska ses som ett utgångsläge att börja med. Det fortsatta arbetet ska
beskriva processer som ett stöd i det dagliga arbetet i verksamheterna. Barn och
ungdomshälsan måste inkluderas som en viktig part.
Implementering är av största vikt. Huvudansvaret ligger på beslutande chefer. Sedan
kommer även de tre samverkansgrupperna att arbeta vidare med frågan.
Beslut: Att anta praktiska anvisningar barn och unga, med uppmaning att beskriva
processerna och redovisa detta för Länsgemensam ledning. Beredningsgruppen sätter
tidsplan för arbetet.
Att ledamöterna i Länsgemensam ledning har ansvaret för att de praktiska
anvisningarna förs ut och blir kända i respektive verksamheter.
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Barn och unga handlingsplan
Föredragande: Emmy Ahlstedt, Anne Borgernäs
Bilaga 3 Barn och unga handlingsplan
Handlingsplanen innehåller många gamla mål och aktiviteter som ännu inte är färdiga.
I enlighet med styrdokumentet är flera aktiviteter framtagna kopplade till strategi för
hälsa. Handlingsplanen är ett levande dokument.
SIP är ett viktigt verktyg som behöver lyftas fram, prata med varandra. Det är viktigt
att samverka tidigt i ärenden.
Beslut: Handlingsplanen måste vara dynamisk under perioden 2019-2020.
Barn och unga ska vara en återkommande punkt på Länsgemensam ledning. Fokus
ska ligga på de mest komplexa fallen och vår samverkan kring dem.
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Cosmic / Borgholms kommun
Föredragande Anna Hasselbom Trofast
Bilaga 4
Anna Hasselbom Trofast beskriver Borgholms väg till beslut och förberedelser inför
införandet av delar av Cosmic. Farhågor och fördelar lyfts fram och diskuteras.
Ett önskemål framförs om att återkoppling ges till gruppen efter utvärdering..
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NPÖ / Kalmar kommun
Föredragande Mattias Ask
Bilaga 5
Kalmar kommun har valt att vara testkommun för att vara producent i NPÖ. Mattias
Ask beskriver förberedelser och införande av detta
Ett önskemål framförs om att återkoppling ges till gruppen efter utvärdering.
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Vårdhygien / SVEVAC
Föredragande Magdalena.
Vårdhygien: Smittskyddsöverläkare Lisa Labbé är ansvarig för tillsynen gällande
smittskydd och vårdhygien även inom kommunerna. Då frågor av denna karaktär ökar
både vad gäller förebyggande arbete, vårdhygien och eventuella utbrott av ex
exempelvis skabb och kommunerna har ansvaret över detta, finns det ett behov av att
tydliggöra vilket stöd kommunerna kan få från Region Kalmar län.
Kommunerna bjuds in att delta i framtagandet av detta med två representanter.
SVEVAC: SVEVAC är det nationella vaccinationsregistret där Kalmar län har valt att
registrera alla vaccinationer. Motsvarar äldre tiders gula kort. Det är en säkerhet för
medborgarna att kunna kontrollera vilka vaccinationer och när man fått genom åren.
Nu har SVEVAC signalerat om eventuell nedläggning. Lisa Labbé är representant i
den nationella gruppen som hanterar detta. Kommunerna erbjuds vara med i en
arbetsgrupp där man får hem nationell information och diskuterar frågan ur ett
länsperspektiv. Här är även skoilan viktig roll.
Beslut: Socialcheferna tar upp frågan på nästa socialchefsträff den 13 september och
återkommer med namn.
Magdalena tar kontakt med skolan för att få fram ett namn.
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Lagen om samverkan
Föredragande Sofia Hartz
Bilaga 6
En stor förbättring av siffrorna vid senaste rapporten. Visar siffror där alla
kommunerna är med.
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Höstens presidiekonferens
Diskussion om innehållet i höstens presidiekonferens.
Beslutades att tillfråga
- Johan Quist docent Karlstads universitet, centrum för tjänsteforskning och medlem
i tillitsdelegationen
- SKL Mikael Malm , handlingsplan missbruk och beroende 13-29 år

10 Webbsändning av Hemsjukvård i utveckling 5 september
En liten koll av hur stort intresset är av webbsändning av Hemsjukvård i utveckling
den 5 september. Vissa kommuner har redan bokat upp detta på hemmaplan.
Beslut: Att boka upp två lokaler inom organisationen med webbsändning, en i norr
och en i söder. Här kan de som önskar anmäla sig att delta. Inbjudan kommer.
11 Kunskapsorganisationen / RCPH
Föredragande Florence Eddysson Hägg
Bilaga 7 RCPH 17 maj
En nulägesbeskrivning av hur det ser ut inom kunskapsorganisationen och RCPH.
Glädjande nog har sydöstra sjukvårdsregionen lyckats mycket väl och fått många
blickar på sig där man vill lära hur arbetet byggts upp.

