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1. Dagordning fastställdes med tilläggen:
- Intern hantering
- Kallelse/inbjudan till SIP – ska den beslutas i TKL?
- Tillfälliga rutiner inom landstinget
2. Planeringsdokument
Planeringsdokumentet har reviderats efter kontakter med kommun- och landstingsjurister.
Mötet godkänner dokumentet med smärre justeringar. Gun mailar slutversion och Monica
tar det vidare för beslut i TKL. Monica diskuterar sidhuvudet med Redaktionsrådet för
gemensamma dokument, så att det blir korrekt.
3. Länsgemensamma rutiner
Arbetsgruppen (Stina, Ida, Susanne och Elisabeth) avser att kunna presentera rutiner, där
avvikelserutinerna är integrerade, så att beslut kan fattas i TKL i april. Rutinerna ska
förenklas och förtydligas.
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4. Info-broschyr
Textinnehållet har granskats av informatör. Viss justering i första stycket. Ytterligare
justeringar görs efter diskussion i arbetsgruppen. Tomas reviderar och skickar slutversion
till Monica som ansvarar för remissförfarandet till HSO.
Illustratör har tagit fram bildförslag. Gruppen ej nöjd. Monica och Eva tillfrågar Cecilia
Ingard och Elisabeth Alfonce om de har bild som kan passa. Beslut vid nästa möte!!?
5. Uppföljning/utvärdering
Arbetsgruppen (Susanne , Ingrid och Monica). presenterar ett utkast om uppföljning.
Diskussion fördes vid mötet om syftet med och möjligheten att genomföra uppföljning samt
tillförlitlighet till resultat.
- Något ”mått” efterfrågas! Efterfrågan ökar medvetenhet! Vissa verksamheter har
knappt kommit på banan medan andra verksamheter kan visa ”resultat”!
Arbetsgruppen lyssnar in synpunkter och återkommer i frågan.
6. Intern hantering
Diskussion har tidigare förts om SIP bara kan användas när olika huvudmän är involverade
eller om det också kan gälla för samordning av verksamheter internt hos vårdgivaren.
Susanne rapporterar utifrån lagstiftningen (HSL). ”När den enskilde har behov av insatser
både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med
kommunen upprätta en individuell plan”.
Mötet beslutade att benämningen Samordnad Individuell Plan och det framtagna
planeringsdokumentet bara ska användas när bägge huvudmännen är involverade.
7. Tidplan
Utskickat förslag till tidplan godkändes med revidering att en uppföljning i TKL ska göras i
februari varje år för att matcha kommunernas och landstingets övriga årsrapportering
(ledningssystem).
8. Kompetens
Kan finnas olika former av behov. En extern resurs för att hålla i mer komplexa möten har
efterfrågats. Monica tar frågan vidare till koordinatornätverket i syfte att föra frågan vidare
till de lokala samverkansgrupperna.
9. Kallelse/inbjudan till SIP – ska den beslutas i TKL?
Mötet beslutade att dokumentet inte behöver fastställas i TKL.
10. Tillfälliga rutiner inom landstinget
Gun informerade om tillfälliga rutiner för dokumentation i Cosmic. Rutiner har mailats ut.
Inga synpunkter framkom.
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