Nya perspektiv
Vård, omsorg, folk- och e-Hälsa
Josefin Hellberg, 054- 701 11 31
josefin.hellberg@regionvarmland.se

Plats:

Region Värmland,
Lagergrens gata 2

Datum:

2016-08-29

Närvarande:

Yvonne Lennemyr, ordförande
Ann-Katrin Nilsson
Anna-Carin Johansson
Eva Stjernström
Karin Haster
Kristina Steijner
Gunilla Öberg
Mathias Karlsson
Per-Joel Sewelén
Josefin Hellberg, sekreterare

BEREDNINGSGRUPPEN
Minnesanteckningar
2016-08-29

Medverkande: Fox Foxhage
Maria Larsson

Föregående mötes minnesanteckningar
Justeras, godkänns och läggs ut på Region Värmlands hemsida.

Nya Perspektiv- arbetsdag för utmaningarna 13 okt
Beredningsgruppen inbjuds att närvara till arbetsdagen för utmaningarna 13 oktober.
Önskemål från arbetsgruppen Äldres hälsa att gruppen kompletteras med slutenvårdsrepresentant
landstinget, Eva tar med frågan.
Elisabeth Björklund föreslås kompletterar arbetsgruppen barn och ungas hälsa.
Arbetsgruppen barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor saknar ordförande samt deltagande från
både kommuner och Landstinget.
Anders Andrén väljs in i utmaningen psykisk hälsa.

Nya Perspektiv- planering inför seminarium 12, 4-5 maj, arbetsgrupp
Politiska styrgruppen har enats om att inriktning för kommande seminarium är kompetensförsörjning
och utbildning. Anne Bylund har tackat ja till att leda dagarna. Arbetsgrupp för planering föreslås och
antas: Anna-Carin Johansson, Ann-Katrin Nilsson, Per-Joel Sewelén , Åsa Löfvenberg och Yvonne.
30 sep önskar politiska styrgruppen ha förslag till programpunkter/föreläsare etc.
Förslag från Beredningsgruppen:
Om SFI
Några av pågående projekt i länet
Mottagningsenhet Kristinehamn och Karlstad
Martin Rödholm, tidigare hyrläkarstrategin på SKL
Kompetensplattformen
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Tillräcklig kompetens i framtiden? Vårdpersonal? Hur fångar vi upp de nyanlända?
Transkulturellt centrum från Södertälje
Arbete i Göteborg- Angered
Hans Abrahamsson
Sjukskrivningstalen i Värmland- Anna SKL
Inspel arbetsförmedlingen och försäkringskassan
SIP

Nya Perspektiv- medverkan av ordförande på Beredningsgruppen
Utmaningarnas ordförande inbjuds 24 oktober till deltagande vid Beredningsgruppen.

Kartläggning och handlingsplan psykisk hälsa utifrån statliga medel
Anna-Carin och Karin informerar. Felicia o Bengt, ordförande utmaningen psykisk hälsa, leder
arbetet. Planen har kompletterats med folkhälsodata. SKL bjuds in till träff, 28 september, med
möjlighet att ställa frågor kring arbetet med den reviderade länsöverenskommelsen och
handlingsplanen. Ett krav för statliga medel är att frivilligorganisationer medverkar. I aktuell
handlingsplan fokuseras de svårt psykiskt sjuka. Grunddokumentet ska till SKL och en ”kortversion”
framarbetas.

Kommundietist- förslag till finansiering
Förslaget, se bilaga, har inkommit från arbetsgruppen riskbruk/riskbeteende och gruppen barn och
övervikt och pekar på behov av att inrätta en tjänst som länsövergripande kommundietist. Med
förslaget följer finansieringsförslag och idé för organisering.
Resonemang i vilken omfattning respektive kommun får del av resursen. Anna-Carin kompletterar
med information om att landstingets dietist-tjänst, 50 % på folkhälsan, ska kunna nyttjas av
kommunerna.
Deltagare i Beredningsgruppen ombeds att efterhöra synpunkter i verksamheten. Ärendet tas upp
på nästa socialchefsträff.
Nästa Beredningsgrupp handläggs ärendet vidare. Det är en formell tjänstemannaberedning av
ärendet. Yvonne återkopplar till arbetsgruppen.

Regional samverkan för sucidprevention
Karin Haster är samordnare i vårt län. Träff 26 sep för att diskutera nollvisionen i länet, hur vi går
vidare, hur vi organiserar arbetet i länet, hur strukturen för samverkansgruppen ska och hur vi
samarbetar i frågan. Formell inbjudan via samhällsrådet går ut i veckan.

Återkoppling arbetet med operativ och strategisk samverkan i Landstinget
Pågår arbete med förslag om hur kommunerna och Landstinget i Värmland kan samverka på olika
nivåer och om/hur vi kan få till en struktur under Beredningsgruppen som fokuserar
samverkansfrågor mellan huvudmännen. Den befintliga samverkansgruppen för
betalningsansvarslagen/trygg o effektiv utskrivning- deras uppdrag skulle kunna utökas till att
omfatta samverkansfrågor generellt.
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Dialogmöten med huvudmännen sker under hösten med fokus på hur vi kan få till samverkan.

Hur har sommaren varit?
Karin Haster medverkar vid Mas:arnas regionala träffar. MAS:arna ställde senast frågan om
vårdcentralernas uppdrag förändrats/avgränsats? Mathias Karlsson återkopplar att det inte finns
några centrala beslut om begränsningar i vårdcentralernas uppdrag. Diskussion på MAS-träffen kring
samtycke, VPL på distans etc. Karin har ”tagit hem” till Landstinget för snabb återkoppling och
agerande.
Vårdplatskonferenser dagligen under sommaren.
Efterfrågas återkoppling från pre-hospitala bedömningsbilen.

Trygg och effektiv utskrivning- arbetsgruppens roll och gemensam
återkoppling
Arbetsgruppen träffas en gång i månad. Önskemål om ett utökat uppdrag som VPL-grupp och i
liknande samverkansfrågor. Beredningsgruppen diskuterar frågan nästa möte.
Är vi beredda att teckna en ÖK i frågan eller ska vi gå på lagändringen? Det är ingen självklarhet att vi
ska göra en överenskommelse som bryter ut från lagen. Ingen i Beredningsgruppen är mot en
överenskommelse.
Viktigt att bygga vidare på det pågående arbetet i länet: standardiserad utskrivningsprocess, trygg
och säker utskrivning, övergång sjukhus- primär vård, samordnad individuell plan (SIP), SIP på distans,
fast vårdkontakt osv.
Finns behov av att diskutera de olika aktörernas förväntningar på varandra? Hur kan
resursfördelningen se ut, nya arbetssätt, avvikelsesystem osv.
Förslag är att samköra med spåret standardiserad utskrivningsprocess o de utbildningsinsatser inom
Liv som redan är planerade för detta.
Projektledarna för de pågående projekten bjuds in till arbetsgruppen för dialog.
Inom slutenvården är fokus att höja kunskapsnivån om kommande lagstiftning och kommande
utvecklingsarbete.
A o O är att vi börjar göra det som vi bestämt och kommit överens om och inte fortsätter ”som vi
alltid gjort”.

Projektplan ungdomsmottagningarnas utveckling
Fox Foxhage och Maria Larsson medverkar. Genomgång av projektplanen.
Arbetsgruppen består av: Fox Foxhage; projektledare 50%, Maria Larsson; projektassistent 50%,
Yvonne Lennemyr (Region Värmland), Christina Sand, Anna-Carin Johansson (Landstinget i
Värmland), Mary Lind-Dalevi (Kristinehamns kommun), Malin Lundgren Kullgren (Karlstad kommun)
samt Marika Olsson (Arvika kommun).
Rapportering till SKL 31 okt om planering och genomförandefas. Om SKL-rapportering samt hur
tjänsterna ska finansieras efter projekttidens slut, diskuteras vid nästa möte med
Beredningsgruppen.
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Förutom det som står i projektplanen om projektorganisation skapas och kompletteras en lista på
externa kontakter efter hand. Kommunikationsplanen är på gång och hjälp fås av Elisabeth
Pettersson på landstingets kommunikationsenhet. En extern hemsida via wordpress har skapats som
kanal att nå samarbetsparterna.
Diskussion om hur Beredningsgruppen förhåller sig till om projektet avslutas mars 2017 eller om det
fortsätter längre. Målsättningen nationellt är fortsatt finansiering hela 2017.
Tre effektmål beskrivs i planen men Beredningsgruppen lyfter också frågan om vilka effekter vi vill se
hos de unga? Föreslås att FOU enheten Psykiatrin tillfrågas (Kerstin Almqvist) för hjälp hur vi kan
mäta effekter hos de unga med hjälp av relevanta frågeställningar.
Beredningsgruppen diskuterar frågan om effekter hos de unga, mer ingående nästa möte.
Projektmålet om utbildningssatsningar; några av utbildningspunkterna vävs ihop. Förslag att
handledningen utifrån aktuellt innehåll bakas in i de handledningstillfällen som redan ges i befintlig
verksamhet idag alternativt att innehållet i befintliga handledningstillfällen byts ut. Syftet med
handledningen preciseras.
Hur optimerar vi att så många som möjligt kan delta i utbildningsinsatserna? Förslag att titta på en
mottagning som ”fungerar” bra. Druvan skulle kunna vara en plats där utbildningstillfällena äger rum.
Projektplanen godtas av Beredningsgruppen.

Detaljplanering Aktualitetskonferens 14 sep
Konferensen är ett komplement till NP-seminariet och fokuserar utmaningarnas målområden och
vad som pågår i länet inom områdena. Yvonne informerar om programmet.
Önskemål att en eller två frågor enkom fokuseras vid annat tillfälle/konferens.

Arbetet med Regiontillblivelsen
I november kommer besked om vi blir ny regionkommun i länet eller om vi kommer bli del av Västra
Götaland eller både och. Arbete med förslag till organisering enlig kommande statliga besked
ansvarar Gunnar Blomqvist och Peter Bäckstrand för.

Övrigt
Beredningsgruppens mötestid tidigareläggs, i samråd alla deltagare Beredningsgruppen, från och
med nästa gång till kl 12.15.
Nästa gång sätts datum för Beredningsgruppsträffar 2017.
14 oktober träff för områdeschefer o socialchefer- programförslag: Prehospital bedömningsbil,
Betalningsansvarslagen/Utskrivningsklar, Samverkan, Jul- och Sommarplanering, Aktuellt från
Kommunerna och LiV, Seminarieplanering NP- om kompetensförsörjning och utbildning.

Kommande träffar Beredningsgruppen 2016
OBS! Ändrad tid: kl 12.15
26/9, 24/10, 21/11, 19/12
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