Minnesanteckningar Beredningsgruppen
Måndag 12 februari
Kl. 13:15
Lokal: Gasten, våning 4, Region Värmland

Ordförande för mötet
Ordförande Eva Stjernström inleder mötet

Minnesanteckningar från föregående möte
Föregående minnesanteckningar godkänns och kan läggas till handlingarna

Nya perspektiv, seminarium 13, inbjudan länk
Inbjudan har skickats ut.
Det saknas data för att kunna uppdatera det politiska inriktningsdokumentet så punkten
flyttas fram till kommande möte med Beredningsgruppen den 12 mars.

Samverkansavtalet om sjukvårdsprodukter, Eva Stjernström
Reviderad version har skickats ut till MASar, inga synpunkter har inkommit. Inga stora justeringar
har gjorts från tidigare avtal. Skickas ut till kommunerna via Mona Björn för underskrift.
Arbetet med 2019 års avtal börjar redan i april för att ha möjlighet att göra en mer ingående
översyn.

Strategisk plan för Barns hälsa och uppväxtvillkor, medverkande Kerstin Karlsson
Beredningsgruppen diskuterar den strategiska planen för Barns hälsa och uppväxtvillkor.
Beredningsgruppen betonar vikten av att alla verksamheter som arbetar med barn och ungas
uppväxtvillkor inkluderas, tex ungdomsmottagningarna. Beredningsgruppen rekommenderar
att se över möjligheten att slå samman de två beskrivna samverkansrutinerna till en
gemensam rutin. Kerstin Karlsson lyfter frågan vidare till arbetsgruppen och återkommer till
Beredningsgruppen vid kommande möte.

Förslag till överenskommelse, barnhälsoteam 2018-2020, medverkande Kerstin
Karlsson
Beredningsgruppen rekommenderar huvudmännen att ställa sig bakom överenskommelsen.
Yvonne Lennemyr ges i uppdrag att ta beslut om hur överenskommelsen ska distribueras och
eventuellt skickas ut för beslut. Återkoppling till Kerstin Karlsson om hur processen ska se ut.

Aktuellt "trygg och effektiv hemgång"
Workshopar för psykiatrin hölls 31/1 och 2/2. Kunskapen om det nya arbetssättet är mer
okänt i dessa arbetsgrupper. Viktigt att komma ihåg att det enda som skiljer under 2018 är
antalet dagar, i övrigt gäller samma riktlinjer. Psykiatrin har ett ”försöksår”, en möjlighet
man inte hade inom somatiken. Beredningsgruppen föreslår uppföljande workshop utifrån
olika patientfall under hösten 2018.
Första arbetsgruppsmötet sedan riktlinjen trädde i kraft hölls under förra veckan.
Inledningsvis har det varit ett enormt stort flöde av generella meddelanden i Meddix.

Nyhetsbrev kommer att skickas efter varje arbetsgruppsträff. Skickas till avdelningschefer
inom LiV. samt till MASar inom kommunerna, med uppmaning om vidarebefordran till
berörda i sin kommun.
Beredningsgruppen ger arbetsgruppen ett uppdrag att skissa på ett förslag på SIP-utbildning,
tidpunkt, upplägg m.m. som ska presenteras vid kommande möte med arbetsgruppen.
Alla kommuner har sagt ja till att använda Skype. De privata VC har inte Skype

Cosmic link, medverkande Agnetha Jonsson, från 14:30,
Landstinget kommer att börja rigga för införandet av Cosmic Link. Som det ser ut nu kommer
den nya versionen av IT-stödet antagligen släppas i slutet av augusti och sedan ska det
implementeras. Det behöver riggas ett projekt för detta, i tre delar:
1. Formalia (tex avtal med kommuner vad gäller support m.m.).
2. Tekniska förutsättningarna – att få själva systemet på plats.
3. Implementeringen i form av utlärning (en tidsplan som också stämmer överens med hur
kommunerna har möjlighet att ta emot).
Skarpt läge kan tänkas bli i slutet av hösten 2018. Kommer att behövas representation från
kommunerna redan tidigt i projektet. En styrgrupp och arbetsgrupp ska tillsättas.
Agnetha bjuds in till socialchefsträff/områdeschefsträff 16 mars. Ulla Engström skickar ut
frågan i MAS-gruppen för att hitta deltagare till styrgruppen därifrån. Deltagare från
Socialcheferna utses vid socialchefsträff.

Fortsatt regional samordning ungdomsmottagningsutveckling
För kännedom till beredningsgruppen har det kommit nya pengar för fortsatt satsning på
ungdomsmottagningsutveckling. Projektledare återkommer med en plan för 2018 års medel.

Överenskommelse - idéburna organisationer
Överenskommelsen som har antagits i landstinget. Det har varit ett spännande arbete som
har tagit mer tid än beräknat. Överenskommelsen ska signeras i april och alla idéburna
organisationer som vill får ställa sig bakom överenskommelsen.

Samarbete nationell riktlinje prevention och behandling ohälsosamma levnadsvanor.
Förslag på samverkan kring arbete med nationella riktlinjen. Socialstyrelsen har möjlighet att
komma en dag till hösten för att prata kring detta. Förslag på möjlig dag är den 4/9.
Anna-Carin eftersöker deltagare till en arbetsgrupp som kan ges i uppdrag att planera denna
dag. Ett förslag är att lägga upp programmet kopplat till de fyra utmaningarna.

Planering socialchefs o områdeschefsträff, 16 mars, fokus Äldres hälsa
Program kring Äldres hälsa (ca 1 h 45 min)
• Inledning: information om resultat ur Liv & Hälsa - ta fram våra data för äldre, AnnaCarin
• Landstingets och kommunernas pågående utvecklingsarbete inom området äldres
hälsa: mobila team, äldremottagning mm.
• Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (ca 15 minuter)
• Hur vill vi att det ska se ut om 5 år? - diskussion

•

Hur ser målsättningarna i ÄH ut? Har vi mål som stämmer överens med vad vi vill
uppnå?

Agnetha information om Cosmic Link & Arbetsgrupp gällande nationella riktlinjer (ca 30 min)
Nationell riktlinje om prevention och behandling (15 min)

Planering av kommande möte med beredningsgruppen
Beredningsgruppens möte 12/3, kl 14.30 deltar utmaningarnas ordförande

Övriga frågor
Diskussion kring avslutade sorgegrupper barn och unga, landstingets närvarande deltagare tar
frågan vidare i sin organisation.

