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Utskottet för omsorg
Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Ärenden

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2017-01-10 08:30
Ledamöter:
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder (L)
Lisbeth Arff (M)
Ersättare
Eva Skoglund (S)
Ulla Kedbäck (MP)
Mats Överfjord (M)

Övriga

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Personärenden:
Handläggare enligt föredragslistan i personärende enligt
överenskommelse
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och
familjeomsorg
Ann-Christine Westberg, MAS/t.f. verksamhetschef Säbo
Anna Torstensson, t.f. verksamhetschef Stöd och omsorg
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Sandra Casperson, nämndsekreterare
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Ärende

Dnr

1.

Personärenden 2017 Utskottet för
omsorg - Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:2

2.

Verksamhetsuppföljning 2017
Utskottet för omsorg Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:3

3.

Utökning av uppdrag inom ramen för
Samverkande sjukvård - IVPA

KS/2016:1998

4.

Anmäls för kännedom: skrivelser,
beslut, protokoll, cirkulär 2017
Utskottet för omsorg Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:7

ORUST KOMMUN

Bertil Olsson

Sandra Casperson

Ordförande

Sekreterare

Föredragande
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Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer
______________
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Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Övergripande
Ekonomi
Vård och omsorg
Säbo
Information om Nya Kaprifol och hur planeringen för 2017 ser ut.
Två inträffade händelser (Lex Sarah) på Säbo.
Individ och familjeomsorgen
Ensamkommande barn
Riktlinjer vid åldersuppskrivning samt avslag på asylansökan.
______________
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Utökning av uppdrag inom ramen för Samverkande sjukvård - IVPA
Dnr KS/2016:1998
Samverkande sjukvård har införts för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare
hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att de samlade
sjukvårdsresurserna tas till vara på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats
så nära patientens hem som möjligt.
De samverkande parterna är kommunal hemsjukvård, ambulans, MÄVA, 1177vårdguiden, SOS-alarm och vårdcentral
Samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer
• Uppdrag från 1177 (kommunens sjuksköterska eller ambulanssjuksköterska kan
åka hem till en patient för bedömning på uppdrag från 1177)
• IVPA – i väntan på ambulans
• Assistansuppdrag
• Direktinläggning på MÄVA (sjuksköterska i primärvård eller ambulans)
Hemsjukvården på Orust utför sedan tidigare uppdrag från 1177.
Från och med 2017-04-01 är sjuksköterskorna i hemsjukvården beredda att även
utföra IVPA uppdrag och assistansuppdrag.
IVPA innebär att om SOS alarm får ett larm och ambulansen har lång
framkörningstid kan operatören kontakta sjuksköterska i den kommunala
hemsjukvården och be hen åka till patienten i väntan på att ambulans skall anlända.
Sjuksköterskornas i den kommunala hemsjukvården är utrustade med
akutvårdsläkemedel och akutvårdsutrustning samt är utbildade i akutvårdsinsatser.
Sjuksköterskan som kommer först till platsen gör de första insatserna och förbereder
patienten inför ambulanstransport.
Kommunens sjuksköterska kan larmas ut på samtliga prio-1 larm förutom larm där
en hot och våldssituation kan misstänkas, kemolyckor, trafikolyckor och barn under
18 år.
Assistansuppdrag innebär att sjuksköterskorna inom de olika vårdorganisationerna
kan be varandra om hjälp. Detta kan ske vid bedömningar, arbetsanhopningar eller
där ett par extra händer behövs
Samtliga samverkansformer inklusive IVPA-uppdrag bygger på organisationernas
möjlighet att utföra uppdrag. Sjuksköterskorna har rätt att säga nej till uppdragen på
grund av hög arbetsbelastning, eget larm inom organisationen eller brist på
kompetens
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Kommunen erhåller en ersättning bestående av 400 tkr per helår för uppdraget
samverkande sjukvård och 4tkr per registrerat uppdrag oavsett om det är ett 1177
uppdrag, ett IVPA uppdrag eller ett assistansuppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-02
______________
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen ger Förvaltningsområde omsorg i uppdrag att utöka
samverkansuppdraget med IVPA-uppdrag och assistans-uppdrag från och med 201704-01.
att Kommunstyrelsen träffar ett nytt avtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
avseende det utökade samverkansuppdraget.
______________
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Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för
omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:7
Delegationsbeslut
KS/2015:1627
Beslut 2016-11-28 – Detaljplan för del av fastighet Käringön 1:1,
Sjöräddningssällskapet– yttrande från Förvaltningsområde omsorg
KS/2016:205
Beslut 2016-11-09 – Tillägg för detaljplan för del av fastighet Morlanda-Slätthult 1:29
KS/2016:810
Beslut 2016-12-28 – Tillägg till detaljplan till Svanesunds centrum 2:2 m.fl. – yttrande
från Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:2110
Beslut 2016-12-28 – Detaljplan för del av fastighet Tofta 2:1 – yttrande från
Förvaltningsområde omsorg
Beslut
KS/2016:1060
Tolkförmedling Väst – 256 § Återbetalning av eget kapital
KS/2016:1060
Tolkförmedlingen Väst – 257 § Investeringsbudget för nytt verksamhetssystem
KS/2016:16
Västra Götalandsregionen 2016-11-23 – 150 § Förlängning av samverkansavtal
Ungdomsmottagning
KS/2016:19
Inspektionen för vård och omsorg 2016-12-21 – Tillsyn av HVB-hem Andromeda
KS/2016:19
Inspektionen för vård och omsorg 2016-12-21 – Tillsyn av HVB-hem Cassiopeja
Skrivelser
KS/2014:1891
Läkemedelsverket 2016-12-21 – Brev om avslut gällande rapport om olycka/tillbud
med medicinteknisk produkt, diarienummer 6.6.2-2015-680
Socialstyrelsen 2016-10-07 – Riksnormen för försörjningsstöd 2017
Månadsuppföljning – Utskottet för omsorg

