Minnesanteckningar Beredningsgruppen
Måndagen den 2 december kl 13.15-16.30
Regionkontoret, lokal Gasten
Närvarande: Gunilla Öberg, Anna-Carin Johansson, Mia Mossberg, Eva-Lotta Lindskog, Yvonne
Lennemyr (ordf.), Josefin Hellberg (sekr.)
Ärenden:
• Föregående mötes minnesanteckningar, förslag bifogas
Inga synpunkter, minnesanteckningarna godkänns och är klara att läggas på hemsidan
•

Beredningsgruppens fortsatta arbete
Diskussion om Beredningsgruppens fortsatta arbete sker nästa möte på grund av få deltagare
även idag. Diskussion kommer utgå från det underlag som tagits fram av Anne Bylund (har
tidigare mailats till Beredningsgruppen). Hälso- och sjukvårdsdirektören återkommer med
förslag på region-representanter i Beredningsgruppen.

•

Ungdomsmottagningsutveckling
Budgetanslag för fortsatt arbete 2020 av ”resterande medel” från 2019. Inga besked i
dagsläget om nya statliga medel för 2020.
Josefin presenterar insatser för höst 2019. Aktivitetsunderlag är sammanställt utifrån
behovsinventering ungdomsmottagningarna och arbetsgruppen för projektet. Insatser höst
2019 fokuserar på: SRHR-verktyg, HBTQ-diplomering, UM online, utåtriktat material,
utbildning/fortbildning: (FSUM-konferens, konferens om sexuell hälsa, ”sexit-utbildning”),
visnings- och utbildningsmaterial. Uppkomna kostnader för 2019 inom ramen för projektet,
sammanställs och rapporteras senast slutet av januari.
Kort presentation avseende fortsatt arbete 2020 då det nu visat sig att kvarvarande medel från
2019 anslås i budget för 2020. Exempel på teman och aktiviteter: utbilda utbildare i sexit, hur
når vi ännu fler ungdomar och hur når vi fler killar? -mer utåtriktade aktiviteter/material,
sociala medier, framtidens ungdomsmottagning? - workshop med Experio lab och alla berörda,
UM-online- fortsatt struktur?, förstärkning psykosocial resurs? (saknas idag drygt 6
heltidsanställda kuratorer på Värmlands UM utifrån rekommendationer- tjänsterna finns inte)
samarbete/projekt med fysioterapeut (samlagssmärta) och dietist (livsstil/levnadsvanor) med
mera.
Beredningsgruppens medskick är att vara rädd om de personella resurserna för utbildning etc.

•

Rapport från politisk styrgrupp
Återkoppling programinnehåll Nya Perspektiv seminarium 15, se nedan.

•

Nya Perspektiv seminarium 15, 7-8 maj, förslag till program
Politiska styrgruppen, planeringsgruppen NP samt livsperspektivens samordnare föreslår ett
flertal förslag på innehåll/programpunkter (se nedan) och ett genomgående tema är psykisk
hälsa för alla livsperspektiv.
Förslag programinnehåll:
Alla livsperspektiv- psykisk hälsa, suicid, styrkebaserat ledarskap, SIP, digitalisering
Äldre/vuxna- att åldras med en funktionsnedsättning, fall, samsjuklighet, tandvård, ofrivillig
ensamhet
Barn/unga -fetma/matvanor, tobak, NPF-säkrad skola, rätten till gymnasieutbildning- utifrån
sina egna förutsättningar, dyslexi, särbegåvade barn, hemmasittare

Medskick från Beredningsgruppen om innehåll: God och nära vård.
Nästa möte kommer ett utkast till program.
•

Detaljplanering träff 13/12, socialchefer och hälso- och sjukvårdschefer
Yvonne har skickat ut inbjudan till träffen.
Socialchefer och hälso- och sjukvårdschefer har berett teman inför träffen.
Program 13/12:
- Vision och tankar kring framtiden - dialog om möjligheter och utmaningar
-Information om utvecklingsledare med fokus på samverkan
-God och nära vård, gemensamma arbetet i länet
-Jämlik vård/geografiska förutsättningar
-Samspelet med psykiatrin
-Fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård
-Planering av nästa möte

•

God och nära vård och omsorg
Rekryteringsprocess för de tre nyskapade utvecklingsledartjänsterna med fokus på God och
nära vård kvarstår för norra delen. I februari börjar Jenny Wennberg i västra Värmland och
Josefin Hellberg i centrala Värmland. Uppdragen fokuserar bland annat extern och intern
samverkan, patientkontrakt, fast vårdkontakt och SIP som en del i omställningen till en God
och nära vård.
Kommunerna har utsett en arbetsgrupp i God och nära vård med uppdrag att ta fram underlag
som speglar den kommunala utvecklingen på strategisk nivå för en god och nära vård och
omsorg. Gruppen avses kompletteras med regionrepresentanter och förslag är att
medarbetare Nya perspektiv håller ihop gruppen.
Behov ses att utse representation till SKL träffar tema God och nära vård.

•

Rapport och frågor från arbetsgrupp psykisk hälsa/PRIO, gemensamma överenskommelsen
inom området psykisk hälsa
2019 års medel, 7,6 miljoner, rekvireras nu till länet fördelat hälften kommunerna och hälften
Region Värmland. Värmlands läns vårdförbund tar hem kommunernas del via balanskonto.
Region Värmland redovisar uppkomna kostnader inom området för 2019.
En arbetsgrupp (delar av tidigare arbetsgruppen för utmaningen psykisk hälsa) utsågs tidigare
för att arbeta med PRIO-satsningen och formalia för hantering av 2019 års medel.
Medskick till Beredningsgruppen att arbetsgruppen önskar förtydligande om sitt uppdrag:
Framförhållning och struktur på möten?
Viktigt med ordförande- vem och ansvar?
Vem gör vad i arbetsgruppen?
Yvonne Lennemyr träffar på uppdrag av Beredningsgruppen arbetsgruppen den 6 dec för att
förmedla arbetsgruppens uppdrag, samt stöd vad gäller struktur och roller. Arbetsgruppen
uppdras att regelbundet återkoppla och rapportera pågående arbete till Beredningsgruppen,
förslagsvis vid de tillfällen som livsperspektivens samordnare är med på Beredningsgruppen.

•

Planering kommande möten
Rapportering om utskrivningsprocessen för rättspsykiatri
Ungdomsmottagningsutveckling
Samordnarna livsperspektiven medverkar
Folkhälsostrategin och utformning av arbetsgrupper

•

Övriga frågor
Nya Perspektivs hemsida är inte komplett utifrån att en del dokument försvunnit. Meddela om
ni uppmärksammat att något saknas.
Medel till vårdens medarbetare för kommunerna och regionen hämtas hem och sedan
redovisas vilka insatser som utförts.
Reflektion om folkhälsa och folkhälsobegreppet. Det skapas olika förväntningar beroende av
definition och förförståelse. Förutom bla hälso- och sjukvård och skola är många andra
samhällsaktörer och civilsamhället en stor del av folkhälsoarbetet. En gemensam ingång kan
vara att samverka kring Hur mår vi bra? Vad behöver vi för att må bra? En arbetsgrupp för
folkhälsofrågor med kommunrepresentanter har bildats och blir en viktig ingång till
kommunchefs-gruppen.
Medel kommer att finnas till utvecklingsledare inom Nya Perspektiv för 2020.

•

Mötesdatum 2020
Torsdagar är Beredningsgruppens mötesdag framöver.
2020: 23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6.
Inbjudan har skickats via outlook.

