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Minnesanteckningar Verksamhetsråd Socialpsykiatri och IFO
Plats och tid: Missionskyrkan, Mariasalen, kl. 08.30 - 11.00, 4 april 2019
Information från social- och omsorgsförvaltningen:
IFO/Socialpsykiatri
Upphandlingar - för närvarande är det en upphandling inom boendestöd på
gång.
Kvinnofrid - ett utskick har gjorts av handlingsplanen kring hot och våld och
hedersrelaterat förtryck till alla utförare. Länk till handlingsplanen finns på
utförarwebben.
Treserva/Statistik - det fungerar inte helt tillfredställande för närvarande att
hämta in statistik från Treserva. Det är därför önskvärt att alla utförare
fortsätter samla egen statistik kring sina verksamheter tills problemet är
åtgärdat.
IBIC-workshop - den 23/5 på förmiddagen kommer det vara en workshop för
verksamhetschefer och nyckelpersoner inom socialpsykiatrin på
Frimurarehotellet i Linköping. Inbjudan kommer skickas ut till de utförare som
deltog i IBIC-utbildningen under hösten 2018.
Enkät om värmen 2018 - information om att det kommer skickas ut en digital
enkät till alla verksamhetschefer inom vård och omsorg utifrån hur
verksamheterna hanterade den varma sommaren 2018.
Föreningsbidrag 2019 - information om beslutade föreningsbidrag från socialoch omsorgsnämnden. På utförarwebben finns en förteckning över vilka
föreningar som fått föreningsbidrag för 2019.
MAS/MAR
MAS Anette Grahn informerar om MAS hemsida som finns på utförarwebben
och uppmanar alla att gå in och titta på de nya och uppdaterade riktlinjer som
finns.
Information om lag om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Inom
psykiatrin trädde denna lag i kraft 1 januari 2019. Lagen innebär att kommunen
har tre dagar på sig att ta hem utskrivningsklara patienter från Regionens
slutenvård istället för som tidigare 30 dagar. Mer information om detta och
övriga vårdfrågor finns på Regionens vårdgivarwebb.
Anette informerar även om att patientjournalsystemet Meddix kommer att
ersättas av systemet Cosmic Link.

Enheten för uppföljning och utvärdering
Beatrice Karlsson informerar om social- och omsorgsförvaltningens
kvalitetsuppföljningsplan. Innehållet finns i bildspelet från verksamhetsrådet på
utförarwebben. Kontaktuppgifter till Beatrice:
E-post: beatrice.karlsson@linkoping.se, telefon: 013-20 70 79.
IT/E-hälsa
Pernilla Rosengren och Joakim Jederström informerade om de Ipads som
införskaffats till kommunens utförare utifrån statliga medel inom
välfärdsteknik. Verksamheter inom IFO och Socialpsykiatri har fått möjlighet
att ta del av dessa Ipads och totalt har över 400 stycken lämnats ut till socialoch omsorgsförvaltningens verksamheter. Läsplattorna ingår i ett koncept som
tagits fram kring hur man kan arbeta med digitalisering inom sin verksamhet.
Presentation av verksamhetsberättelser
Varje utförare beskrev utmaningar, möjligheter och trender i sin verksamhet.
Därefter diskuterades innehållet gruppvis.
Datum för kommande verksamhetsråd:
5/9 och 5/12 kl 8.30-11.00 båda tillfällena
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