Minnesanteckningar
Beredningsgruppen
14 maj kl 13.15-14.00
Närvarande: Mia Mossberg, Anna-Carin Johansson, Yvonne Lennemyr ordf, Ulla Engström,
Per-Joel Sevelén, Gunilla Öberg, Linnea Grankvist, sekr.

Minnesanteckningar från föregående möte
Godkännes och läggs ut på hemsidan.
2. Reviderad överenskommelse barnhälsoteam
Beredningsgruppen rekommenderar att arbeta i enlighet med den reviderade
överenskommelsen.
3. Förslag förenklad utskrivningsprocess
Förenklad utskrivningsprocess skall träda i kraft vid mycket ansträngd situation inom
slutenvården till följd av Covid-19. Inför eventuellt ikraftträdande skall beslut fattas i
beredningsgruppen. En grå process ersätter då grön, gul och röd process och vi
eftersträvar så snar återgång till hemmet som möjligt. I nuläget känns det avlägset att
rutinen ska behöva gå i drift då situationen inte är så ansträngd som man hade
estimerat att den skulle kunna bli vid den här tidpunkten.
MAS nätverket har haft den på påsyn och godkänt den. Rutinen har också tagits upp
på kommunchefsnätverket.
1.

Skulle man hamna i krisläge i kommuner mindre runt om så har Karlstad en plan för
hur man skulle kunna eskalera sina platser och det skulle kunna finnas möjlighet för
andra kommuner att ta del av de platser som kan finnas. Då kan varje kommun ta
Vid beslut om att riktlinjen ska träda ikraft ska ansvarar följande för
informationsspridning till sina respektive nätverk:
Lena tar informationen vidare till Hälso- och sjukvårdsledningen
Torbjörn tar informationen vidare till kommunchefsnätverket
Per-Joel tar informationen vidare till Socialchefsnätverket
Ulla tar informationen vidare till Mas-nätverket
4. Beredningsgruppen, representant från regionen
Anna-Carin kommer att ersättas av den nya Folkhälsochefen Anna-Beata Ekström.
Vem som kommer att ersätta Eva Stjernström kommer att diskuteras i hälso- och
sjukvårdsledningen.
5. Nya perspektiv, aktuella läget
15 - 16 oktober 2020 är reserverat på Selma Spa som eventuellt datum för nytt
seminarium Nya perspektiv. 6 - 7 maj 2021 är också bokat. Besked om vilket av dessa
tillfällen det blir väntas från politiska styrgruppen inom de närmaste veckorna.
Sakområdesråd ska eventuellt startas från Värmlandsrådet inom de utsedda
prioriterade områdena, därav God och nära vård är ett område. Sakområdesråd
kommer att ledas av berörd nämndordförande. Förhållandet mellan detta och nya
perspektiv behöver tydliggöras.

Aktuellt från regionen och kommunerna
Aktuella läget idag; 24 patienter inneliggande och en svagt nedåtgående trend i
antalet inneliggande Covid-19 patienter kan anas. Värmland har varit tidiga med flera
insatser och samarbetet har varit gott. Det har varit en bra grund att Nya perspektivarbetet varit upparbetat sedan tidigare.
Sommarbemanningen är en utmaning, då antalet vårdplatser på IVA och även andra
avdelningar är utökat. Vårdcentralerna vill kunna vara behjälpliga på samma sätt som
man varit senaste tiden med läkarstöd.
I Sunne lugnt just nu, även Karlstad kommun känns lugnt just nu. Forshaga
instämmer i att det är lugnare än vad man hade väntat sig. Materialläget är i nuläget
inte akut men vid ökat tryck kan det komma att bli det.
Det är mycket information som ska skickas ut i och cirkulera, mycket information byts
ut. Det är en utmaning att hålla tungan rätt i mun.
Man har aldrig haft så lite utskrivningar som i nuläget och inte så låg återinskrivning
som nu heller.
7. Planering av kommande möten
Nästa möte 11 juni. Då fastställs mötestider för hösten.
8. Övriga frågor
Versionshistorik - ledningssystem. Hur ska vi hantera versioner och gemensamma
dokument? Frågan gäller i nuläget Riktlinje för utskrivning från sluten vård som fått
olika versioner i originaldokument och VIDA. Ägare av dokumentet är
Beredningsgruppen men det kan inte anges i VIDA då det måste vara en
tjänsteperson. Beredningsgruppen beslutar att det i det aktuella läget bör vara
gemensam versionshantering och att tillägg ska göras på förstasidan av riktlinjen att
den har arbetats fram av huvudmännen gemensamt och beslutats i
Beredningsgruppen. Versionen i VIDA kommer att ändras så att den har samma
version som originaldokumentet. Dokumentet i VIDA kommer att vara det gällande
Vi bör sträva efter att ha en paraplyöverenskommelse där avtal hängs på och blir
lättöverskådligt likt Västra götalandsregionen.
6.

Aktuellt från RKPH (Regional koordinering psykisk hälsa)
Gruppens uppdrag är att bevaka nyheter, signaler och statsbidrag kring psykisk hälsa.
Uppdraget är att se över gemensamma avtal och överenskommelser som rör
samverkan utifrån psykisk hälsa samt att återrapportera nationella medel till SKR. 2
länsträffar/år kommer att arrangeras.
Gruppen ser ett behov av att ta fram och följa upp regional handlingsplan samt
kommunicera och säkra flöde av info i länet. Beredningsgruppen föreslår att det görs
tillägg i arbetsgruppens uppdrag enligt identifierat behov.
Sophia Alm och Anna-Carin Johansson kommer att vara koordinatorer.

9.

14.00-14.30 Aktuellt från Livsperspektiven
Medverkande Peter Nylander, Madelene Johanzon, Marita Halvarsson, Elisabeth
Björklund, Anna-Carin Johansson, Sophia Alm.
Äldrelivet
Madelene kommer att avsluta sitt uppdrag som samordnare då hon tillträder som

områdeschef för öppenvården. En ny person kommer utses från regionen.
Psykisk hälsa för äldre är aktuellt område och diskussioner har inletts i hur man kan
samverka i fråga. Samarbete med Digital Well kring oönskade händelser för äldre,
som ligger lite på is i nuläget.
Vuxenlivet
Har haft några möten under våren och gjort en kartläggning över vad som pågår i
länet. Inventeringar har gjorts och gruppen har fått lyssna till presentationer om vad
som pågår i länet. Det arbetet kommer att fortsätta. Arbetsgruppen kartlägger och
inventerar även vilka nätverk som deltagarna i arbetsgruppen deltar i och hur man
ska arbeta gentemot dessa.
Barnalivet
Kerstin Karlsson har gått i pension och ny samordnare kommer att utses.
Arbetsgruppen hade sitt senaste möte i början på mars. Den länsövergripande planen
har reviderats och man räknar med att vara klara i början på hösten. Arbetsgruppen
kommer också att revidera samverkansrutinen för familjehemsplacerade barn.
Ungdomslivet

