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Uppföljning Sociala vård- och
omsorgsgruppen
Följande redovisning visar översiktligt det innehåll som varit på agendorna för Sociala- vård
och omsorgsgruppens möten under 2017.

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
SVOM är ett forum för samverkan med kommunerna i Jämtlands län för gemensamma
frågor inom vård- och omsorgsområdet.
Representation kommunerna: ordförande i socialnämnd/ motsvarande facknämnd och
socialchefer/motsvarande samt samordnare social välfärd.
Representation Region Jämtland Härjedalen: regionstyrelsens ordförande, 1;e vice
ordförande samt 2:e vice ordförande. Hälso- och sjukvårdsdirektör, chef för regiondrivna
primärvården samt vårdsstrateg. Verksamhetschef för psykiatri i deltar ofta mötena
eftersom frågorna i hög utsträckning har koppling till psykiatriska verksamheten.
SVOM - ärenden
Både tjänstemannagrupperna Fredagsgruppen och L-IFO bereder ärenden till SVOM.
Fredagsgruppen bereder i första hand frågor inom vård- och omsorgsfrågor och L-IFO med
frågor tillhörande individ- och familjeomsorg samt skola.
Mötesfrekvens
SVOM sammanträder fyra gånger per år, enligt ordinarie planering. Ett av mötena äger rum
gemensam med Västernorrland där både kommuner och region deltar.
Under 2017 har ett extra SVOM-möte sammankallats och genomförts i april. Ärende
gällande TNE-avtalet.
2 juni deltog bland annat SVOM:s ledamöter i Strategi för hälsa under ledning av Sveriges
Kommuner och Landsting.

Uppföljning av mål
Målen förbättrad psykisk hälsa och Hälsofrämjande – och trygga levnadsvillkor och
samordnad hälso- och sjukvård återfinns i regionplanen. Tillika återfinns dessa mål i det
med kommunerna gemensamma dokumentet Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik.

Balanslista
Balanslistan för SVOM är utgångspunkt för de målområden som SVOM arbetar inom.
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Uppföljning baserat på balanslistan
SVOM strategiska områden:
Kompetensförsörjning, gemensamt med flera
Välfärdsteknologi, gemensamt med flera
Vård på rätt nivå, SVOM kan ”äga” frågan själva

Områden från Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik
Förbättrad psykisk hälsa:
o Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region
JH om personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Handlingsplan psykiska funktionsnedsättningar
o Länsöverenskommelse riskbruk, missbruk och beroende
Beroendeenhet integrerad verksamhet
Uppföljning lokala överenskommelser missbruk och beroende
Boende särskilt vårdkrävande
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård
o Bättre liv för sjuka äldre – strategi och handlingsplan 2017, prioriterade delar:
o Lagen om samverkan id utskrivning från sluten vård
o Hemsjukvårdsavtalet
o E-hälsa
o Mobilt närvårdsteam
Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor
Folkhälsopolicyn ska genomsyra alla verksamheter

Handlingsplan mot våld i nära relationer, myndighetssamverkan (RD representant för
RJH och samordnare social välfärd för kommunerna)

Övriga områden
Kunskapsstyrning, t.ex. nationella riktlinjer där både kommuner och region
är berörda, öppna jämförelser (framförallt äldre) samt utveckling av
strukturer för kunskapsstyrning
Avtal och överenskommelser (www.regionjh.se/samverkan)

