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Sociala vård- och omsorgsgruppen
2018, uppföljning
Uppföljningen omfattar tidsperioden december 2017 t.o.m. oktober 2018.
Sociala vård- och omsorgsgruppen, fortsatt i texten SVOM, är ett forum för samverkan med
länets kommuner. Samverkansområdet är i första hand inom vård- och omsorg.
Representation från kommunerna: ordförande i socialnämnd eller motsvarande facknämnd
och socialchefer eller motsvarande samt samordnare social välfärd.
Representation från Region Jämtland Härjedalen: regionstyrelsens ordförande, 1:e vice
ordförande samt 2:e vice ordförande. Tjänstemän: hälso- och sjukvårdsdirektör, chef för
regiondrivna primärvården, planeringschef samt vårdstrateg. Frågorna som behandlas i
SVOM har ofta anknytning till psykiatri, varför verksamhetschef för område psykiatri i hög
omfattning närvarar vid mötena.
Mötesfrekvens:
SVOM sammanträder vanligtvis fyra tillfällen per år. Ett av mötena varje år genomförs
tillsammans med Västernorrland. 2018 ägde detta möte rum 18 – 19 oktober.
Ärenden till SVOM
SVOM behandlar ärenden som kommer från de båda tjänstemannagrupperna
Fredagsgruppen och L-IFO. L-IFO bereder frågor gällande individ- och familjeomsorg samt
skola och Fredagsgruppen bereder frågor gällande vård- och omsorg.
De beslut som fattas i SVOM är så kallade rekommendationsbeslut.

Balanslista: De områden som SVOM verkar inom finns uppsatta i en balanslista som årligen
ses över. De mål som finns i balanslistan ingår i den långsiktiga överenskommelsen om
Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik.
Strategiska områden: SVOM har utsett tre prioriterade områden:
Kompetensförsörjning
Välfärdsteknologi
Vård på rätt nivå, som under året fått benämningen God och nära vård
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Ärenden som behandlats i SVOM under året:
De allra flesta ärenden som behandlats i SVOM kan härledas till innehållet i balanslistan.
Nedan följer en kortfattad resumé över dessa ärenden.
Avtal och samverkan:
Avtal och samverkan har varit återkommande ärende på SVOM:s möten.
Hemsjukvårdsavtalets bilagor har beretts via Fredagsgruppen. Bilagorna om egenvård synoch hörselrehabilitering, läkemedelshantering samt vårdhygien har reviderats och
förankrats via SVOM.
Förberedelsearbetet inför ny lagstiftning om Lag om samverkan inför utskrivning från
sluten vård som trädde ikraft 1 januari har kommunicerats och förankrats via SVOM.
Ingående delar har varit tydliggörande av processen för utskrivning, frågor om
betalningsansvar, och behov av nytt IT-stöd. Behovet av långsiktigt IT-stöd har varit
informationsärende i SVOM.
Antal dagar som utskrivningsklar är det nyckeltal som följs för att se om
utskrivningsprocessen fungerar. Enligt tillgänglig statistik har antal dagar som
utskrivningsklar minskat. 67 % av patienterna har fått åka hem dag 0, vilket är en önskvärd
utveckling. Den långsiktiga vårdplaneringen bör ske i patientens hem i samarbete med
primärvård och kommun.
SVOM har vid senaste mötet informerats om att hemsjukvårdsavtalet och
överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten vård i fortsättningen
behandlas som två separata överenskommelser.
Psykisk hälsa
Psykisk hälsa består av flera delar i SVOM:s arbete. Den regionala samverkan sker bland
annat genom den nationella satsningen där Region Jämtland Härjedalen och länets
kommuner avsatt del av medlen för att finansiera samordnare för inriktningarna barn och
unga respektive vuxnas psykiska hälsa. SVOM tog även ställning för att psykisk hälsa arbetet
skulle följas med information vid varje möte under 2018. Handlingsplan psykisk hälsa
behandlades i SVOM vid mötet i oktober inför redovisning till Sveriges Kommuner och
Landsting senast 2018-10-31.
Handlingsplan för suicidprevention med länsövergripande inriktning är framtagen. SVOM
har vid senaste mötet föreslagit följande prioritering: utbildningsinsatser, särskilt mental
health first aid MHFA), framtagande av checklista för åtgärder vid suicidrisk samt att
prioritera finansiering av fortsatt stöd av samordnare.
En annan del i samverkan inom psykisk hälsa är inom kunskapsstyrning där regionalt
centrum för psykisk hälsa varit informationsärende. Senare har benämningen ändrats till
regionalt programområde psykisk hälsa RPO), vilket överensstämmer med benämningar på
övriga programområden inom kunskapsstyrningsområdet. Arbetet har följts under året,
med information från projektledare (t.o.m. 201-04-30) samt därefter via bland annat
samordnare för social välfärd och Region JH:S tjänstemän. Uppbyggnad av struktur för
kunskapsstyrning är pågående såväl nationellt, regionalt och lokalt inom Region JH.
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Informationsärende om R ACT integrerad psykiatri som pågår inom Strömsunds och
Östersunds kommuner (dec 2017).
Strategi för hälsa
Strategi för hälsa utgår från att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter (skola, socialtjänst,
vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård) ska styras och samordnas för att främja hälsa
och förebygga ohälsa långsiktigt. För respektive del finns långsiktiga mål framtagna. Det mål
som finns framtaget för äldre med fallskador har SVOM lyft fram för att kunna arbeta mot,
se vidare rubrik Analys av fallskador.
Analys av fallskador
Länets höga frekvens av fallskador bland äldre personer har föranlett uppdrag från SVOM
att analysera detta, resultatet beskrivet i rapport Fallolyckor i Jämtlands län. Rapporten
innehåller även en litteraturgenomgång på området. Vid SVOM:s möten under året har
dialog förts om fortsatt arbete för att resultat och information om evidensbaserade åtgärder
ska nå ut till dem som bäst behöver få kunskap. Dialog har förts om åtgärder på kort och
lång sikt, vilket pågår. Framtaget underlag kommer att skickas på remiss för synpunkter.
Långsiktigt mål är framtaget vilket innebär att fram till år 2022 minska antalet fallskador
bland personer 80 år och äldre till 51 per 1000 invånare. Detta mål är framtaget mot
bakgrund av Strategi för hälsa formulerat en minskning med 10 per 1000 invånare, vilket
innebär 61 per 1000 invånare.
Nära vård
SVOM har fått information om det pågående arbetet i Härjedalen mellan primärvård och
ambulansverksamheten, vilket är ett exempel på att vårdsökande kan få hjälp på
hemmaplan istället för att behöva åka till sjukhus. Kommunens vård och omsorg blir för
personer med dessa behov, en viktig samarbetspartner.
SVOM:s ledamöter har även erbjudits informationstillfällen om utveckling av nära vård i
mars månad med externa föreläsare.
SVOM:s ledamöter har fått återrapport från Fredagsgruppens strategidag där nära vård var
ett angeläget tema.
Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege arbetar bland annat med att kvalitetssäkra
undersköterskeutbildningarna. Jämtlands län har varit regionalt certifierade sedan 2010.
Under 2018 har ny ansökan för fortsatt certifiering tagits fram.
Övrigt:
SVOM används även för informationstillfälle.

