Minnesanteckningar, Verksamhetsråd IFO/Socialpsykiatri
Missionskyrkan 5 september 2019


Välkommen och presentation av medarbetarna på social- och
omsorgsförvaltningen.



Presentation av verksamheterna och vad som är aktuellt just nu:
-

Active omsorg: Certifiering för IHF (Intensiv hemmabaserad
familjebehandling), utbildning barn IHF, Utveckla umgängestöd,
stärka föräldraförmåga, arbeta runt umgängestillfället.

-

Stadsmissionen; Mycket i verksamheten har kretsat kring den
sprängladdning som detonerade i början av sommaren, utvärdering
av sommaren, omfattande målarbete och utveckla boendestöd.

-

Vis Vitalis; arbetar med avtalsfrågor kring sina verksamheter,
utvecklingsplaner kring dagverksamhet, sätta nya hygienrutiner.

-

Råd och Stöd: Arbete kring omvandling av HVB-hem till
stödboende, mottagningen arbetar för att ha ännu mer fokus på barn,
ge utbildning i FIT (Feedback Informed Treatment), Råd och stöd dag för medarbetare med tema ”Hållbart arbetsliv”.

-

Eleonoragruppen: Ett ägarbyte har skett men verksamheten
förändras inte utan pågår som vanligt.

-

Capio: utvärderar sommaren, gruppverksamhet som startar i
september kring struktur i vardagen. Ny verksamhetschef tillsatt
som heter Annelie Åberg. Även en enhetschef är på väg att
rekryteras.

-

Ostgota Care: Nytt avtal från augusti efter upphandling gällande
boendet på Flöjtgatan.

-

Råd och Stöd socialpsykiatri: Det pågår en omorganisation där
verksamheter fördelas om mellan chefer. Utvärdering har gjorts
efter sommaren som visade att det varit för lite vikarier och att det
var en ansträngande situation för flera verksamheter.

-

Pingstkyrkan: Har en IOP tillsammans med IOG-NTO och
Linköpings kommun, Bygger upp mer stöd för målgruppen.

-

Arbetsmarknadscentrum: 2 verksamheter som blivit 1. Ca 60
medarbetare. Gruppverksamhet + individuell kontakt för att komma
i sysselsättning och egen försörjning. 670 inskrivna personer. Ser

över samverkanssamtal, IOP:er etc samt internt i kommunen – om
de behöver förändras för att nå resultat.



-

Nytida: Skön sommar med bra vikarier, satsar på utbildning och
samverkan med öppenpsykatrin.

-

Connexi: Har för närvarande 16 personer som deltar i
verksamheten.

Krisberedskap och krishantering
Avdelningschef Lisa Nylund Kindefors berättar om de fyra tillfällen
sedan juni som kommunen gått upp i krisledning.
Kristin Ljungemyr från Stadsmissionen delar med av sina och
verksamhetens erfarenheter från sprängladdningen som drabbade
fastigheten Villa Ådala där Stadsmissionen har flera verksamheter.
Diskussioner bordsvis kring hur verksamheternas krisstöd är utformade.
Några reflektioner från diskussionerna:
Råd och Stöd: Svårt att ha koll på individer som har boendestöd.
Personer som har svår psykisk ohälsa behöver kanske hjälp för att
förstå kommunikation i en krissituation. Hur vet vi vart personerna bor,
adresser? Vad kan man snabbt få ut från Treserva?
Vi behöver ordna en aktuell lista med telefonlista på
verksamhetschefer.
De verksamhetschefer som inte deltar på verksamhetsrådet uppmanas
att maila sina mobilnummer samt vilka verksamheter som respektive
person ansvarar för till malin.oliw@linkoping.se
Tips om Lottakårens krisplan. Att klara sig 72 timmar, bunkra upp på
boenden.
Hur anpassar vi ordinarie verksamhet för att möta krisreaktioner efteråt,
på kort sikt och på långs sikt?



Information från Hammarlyck AB, Janne Hammarlyck
Information om nytt avtal med social- och omsorgsförvaltningen som
innebär att företaget ska erbjuda gruppverksamhet.

Janne påtalar att verksamheterna kan höra av sig med frågor kring
hjälpmedel etc då detta gäller både personer med både LSS och SoL.
Vill arbeta mer förebyggande med rehab. Den mest evidensprövade
metoden att förebygga skador och funktionshinder är fysisk aktivitet.
De kommer erbjuda fler gruppverksamheter samt utbildning till
personal (teckenkommunikation och hjälp med förflyttningsmetodik).
Nästa år kommer de erbjuda en grundutbildning i rehabilitering.


Joakim Jederström, It och e-hälsa.
Politikerna har fattat beslut om att införa WiFi i omsorgen. Wifi
kommer succesivt att installeras i alla boenden inom
LSS/Socialpsykiatri i allmänna utrymmen. För mer information se
bifogat bildspel.



Information från Social- och omsorgsförvaltningen
Upphandling av ”specialboendestöd” kommer att ske under hösten.
Planeringsledare från IFO och socialpsykiatri har slagits ihop med
planeringsledare och LSS-lots till en arbetsgrupp.
Efter införandet av kommunikationssystemet Cosmic Link ska en
uppföljning av införandet göras. Verksamhetschefer med HSL-ansvar
inbjuds därför till ett dialogmöte den 9 oktober. Antingen kl
10.00-12.00 eller kl 14.00-16.00 på Drottninggatan 16, lokal:
Diamanten. Anmälan via e-post till anette.grahn@linkoping.se senast
den 13/9.



Information från MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska),
Anita Göth
Information om hur verksamheterna kan underlätta för
influensavaccinationer på vårdcentraler. Boenden fyller i blankett
tillsammans med brukarna och lämnar som underlag till vårdcentral.
MAS uppdaterar blanketten och skickar ut till boendena inom kort.
Vaccinationen påbörjas i november och våra brukare prioriteras.
MAS påtalar att verksamheterna ska skicka avvikelsehantering när
något har gått fel i samverkan med Regionen. Dessa tas upp i
samverkansforum.



Nästa verksamhetsråd: 5 december kl 8.30-12.00 Missionskyrkan

