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Agenda
1. Föregående minnesanteckning
Föregående minnesanteckning godkänns och läggs till handlingarna.
2. Nästa möte
Nästa möte planeras till 19 sept kl 13-14.30.
3. Information om arbetet
o 15 besök till reko är genomförda under våren, 6 är inplanerade och 7 är kvar att
planera in. Alla ska kunna få minst ett besök under första halvåret. Fokus vid
besöken är hur kan vi hjälpa reko att arbeta enligt uppdraget och vad är det
som kan utvecklas för att underlätta och förbättra reko’s arbete.
o 11/4 börjar andra omgången med mindre lokala nätverk. Varje nätverk ses
cirka två ggr per termin. I dagsläget finns ett nätverk i norduppland, ett i södra
länsdelen och två i Uppsala. (Heby har två reko som fördelat sig på två andra
nätverk.) Till hösten kan det bli aktuellt att efter önskemål från reko bjuda in
externa samarbetspartners. Nätverken vill etablera ömsesidiga arbetsrelationer.
Det stora nätverket för alla länets reko fortsätter att träffas 3 halvdagar per
termin. Fk har planerat för att finnas på plats vid varje tillfälle i det stora
nätverket. Af funderar över att möta upp på motsvarande sätt.
o Ny enkät skickas till reko efter 17/5 då den sista nätverksträffen för säsongen
äger rum.

o Informationen på hemsidan förfinas allt eftersom. Reko kommer med
fortlöpande med konstruktiva idéer.
o Sex nya reko har fått mentorer. Vi följer utveckling av detta.
o Vi provar SharePoint för att reko ska ha en egen hemsida som bara är för reko.
Där kan det finnas uppgifter som inte är publika till exempel vårdens
telefonnummer till Fk, minnesanteckningar och chatt.
o Det finns nu en administrativ mall för reko i journalsystemet. Sedan tidigare
finns mallar för besök och telefon.
o På grund av hög arbetsbelastning på enheten för elektronisk patientjournal får
vi ännu inte utdata på KVÅ-koderna. Därför får reko vänta på återkoppling
samt att vi får avvakta med att kunna följa hur arbetet utvecklar sig när det
gäller detta. Primärvårdens IT avdelning i vården arbetar för en lösning så att
andra i vården lätt kan hitta reko’s journalanteckningar.
o Specialistvården håller på att rekrytera reko till psykiatrins affektiva
mottagningar, ortopedi och onkologi på Akademiska sjukhuset. Uppsala
universitet kommer genomföra forskning. Förhoppning är att reko anställs före
sommaren och att studierna kan påbörjas efter sommaren. Processledaren
kommer ge stöd för dessa nya reko och de kommer inbjudas till det stora
nätverket.
o Till hösten planeras en heldagsutbildning 6 sept. Gästföreläsare är Marine
Sturesson som är disputerad arbetsterapeut och utbildar i Västerbotten för de
som tar "reko-körkort" där. Datum för resterande stora nätverk förmedlas till
Fk och Af.
4. Kvartalsredovisning till SOF 30 april
Birgitta P fyller i mallen för kvartalsredovisning som finns på finsam.se, stämmer av
över mejl med styrgruppen och undertecknar. Nästkommande redovisningsdatum för
kvartal 2 kommer troligen inte bli 31 juli utan flyttas till efter semesterperiod, senast
15 augusti.
5. Ekonomi
Styrgruppen informeras om att ekonom vid samordningsförbundet, Kimmo Niva, har
skrivit nedan 18 04 09. Han kommer att kommunicera detta med Carina Bäckström,
som är ansvarig chef och som sköter faktureringen;
”Lönekostnaden per månad skall ligga på 50 000 kr/mån inkl. sociala. avgifter och övriga kostnader
90 000 kr/år eller 7 500 kr månad.
Under 2017 har lönekostnader per kvartal som rekvirerats varit 200 000 kr eller ca 66 000 kr per
månad och övriga kostnader 30 000 kr per kvartal eller 10 000 kr per månad.
Totalt är alltså 690 000 kr förbrukat av projektets budget på 1 380 000 kr dvs 50 %.’
Det ser som att det handlar om ett räknefel från er sida, att ni räknat på 4 månaders kostnader
istället för 3 månader.

Utbetalt belopp år 2017: 690 000 kr
Borde varit: 150 000 *3 + 22 500 *3 = 450 000 + 67 500 = 517 500 kr dvs (690 000 - 517 500) =
172 500 kr för mycket.
Återstår att betala ut 690 000 kr för 5 kvartal (180101 - 190331):
Lönekostnader: 120 000 kr * 5 = 600 000 kr
Övriga kostnader: 18 000 kr * 5 = 90 000 kr
Det blir alltså 138 000 kr per kvartal.”

I övrigt följer budgeten planeringen.
6. Övrigt
o SOF’s styrelse har efterfrågat en presentation 1 juni av insatsen med
processtöd för vårdens reko som finansieras av SOF. Birgitta Rosberg ansvarar
för det.
o Geli Lytter har fått nytt arbete och avslutar om en månad sitt uppdrag vid
SOF’s kansli. Efterträdare i denna styrgrupp blir troligen Marika Blomgren.
o Birgitta Pleijel har fått nytt arbete och avslutar sitt uppdrag vid hälso- och
sjukvårdsavdelningen till midsommar. Carina Bäckström planerar för ersättare
i denna styrgrupp.

