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Länsgemensam psykiatri
Handläggare

Datum

Diarienummer

2019-01-18

Plats

Konferensrum Linnea, psykiatrihuset

Närvarande

Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri
Annika Andersson, ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Värmland
Liselotte Brunzell, Folkhälsostrateg Folkhälso- och samhällsmedicinska
enheten
Ann-Charlotte Larsson, skolsjuksköterska Sunne kommun
Per Söderberg, socialchef Hammarö kommun
Åsa Wahlén, verksamhetschef vårdcentralen Skoghall

Frånvarande

Riskbruk och riskbeteende, arbetsgrupp
Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
Då arbetsgruppen har sett behov av att stärkas upp inom området skola har
skolchef Mats Brorsson, Kils kommun tillfrågats och tackat ja till att ingå i
arbetsgruppen.
Diskussion
Ordförande

Carolyn Isaksson meddelar att det kommer bli förändring i arbetsgruppens
nuvarande ordförandeskap, som idag delas mellan Per Söderberg och
Carolyn Isaksson. Per Söderberg kommer påbörja en ny tjänst från och med
den 1 mars och Carolyn Isaksson kommer inte fortsätta sitt
verksamhetchefsuppdrag utifrån kommande organisationsförändring i
Region Värmland. Dock ännu ej klart när denna organisationsförändring
träder i kraft.
Frågan om efterträdare har lyfts till Yvonne Lennemyr, Region Värmland
och områdeschef Börje Ehinger, Region Värmland som sitter med i
beredningsgruppen för missbruk och beroende.
Carolyn Isaksson informerar att hon kommer vara sjukskriven under åtta
veckor (mars – maj) och att Ulrika Thufvesson kommer ersätta henne under
den perioden. Ulrika Thufvesson arbetar idag som verksamhetschef i
område asyl- och flyktinghälsa och kommer under den tiden att ha ett delat
uppdrag.
Tider för våren

Bokar idag mötestider för våren:
14 mars kl 13.30 – 16.30, Nordstjärnan, Regionens hus.
22 maj kl 13.30 – 16.30, konferensrum Lupinen, psykiatrihuset.
Nya mål och arbetet framöver

Förslag på nya mål för arbetsgruppen lyftes till beredningsgruppen under
hösten. Förslaget mottogs väl men inget beslut om nya mål är taget.
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Vid utmaningarnas höstmöte den 30 augusti presenterades förslag på hur
arbetsgrupperna kan arbeta vidare utifrån regionsbildningen som skedde den
1 januari 2019. Förslaget bygger på att alla arbetsgrupperna arbetar utifrån
en livslinje psykisk hälsa och riskbruk och riskbeteende blir övergripande
grupper till livslinjen.
Den 24 januari är alla arbetsgrupper i Nya perspektiv inbjudna för att
diskutera vidare kring uppdrag för arbetsgrupperna, och förhoppningsvis
kan då beslut tas om nya mål för arbetsgruppen och hur arbetet ska ske
utifrån regionsbildningen.
Information
Resultat Elsa

Genomgång av sammanställning av resultat Elsa för läsåret 2017/2018, där
man gjort undersökning i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt årskurs 1 på
gymnasiet. Kategorier som redovisas är; skolanknytning, trygghet, fysisk
skolmiljö, sömn, aktivitet, matvanor, utsatthet, psykisk hälsa,
psykosomatiska symtom och välbefinnande. Resultatet redovisas också för
boende, attityd till droger, övervikt/fetma, funktionsnedsättning/diagnos,
riskbruk, stöd i skolan och skolprestation (ej betyg) samt simkunnighet.
Sammanställningen av resultat Elsa bifogas minnesanteckningar.
Carolyn Isaksson informerar att det nu finns en överenskommelse för barn
och unga. Överenskommelsen gäller hela Region Värmland.
Kommunala data från befolkningsundersökning

Lise-Lotte Brunzell informerar om att resultat av undersökningen Liv och
hälsa 2017 finns på vårdgivarwebben, Region Värmlands hemsida (se
relaterat dokument Resultat, kommuntabell, värmlänningarnas liv och hälsa
2017). Resultatet är redovisat i kommuner. Önskas fördjupad analys kan
kontaktas tas med Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten, Region
Värmland.
Beroendevård barn och unga

Carolyn Isaksson informerar att fråga om beroendemottagning för barn och
unga i länet tidigare har lyfts vid centrala ledningsgruppen för missbruk och
beroendefrågor. Utvecklingsledare Leif Martinsson har fått i uppdrag att
arbeta fram ett förslag tillsammans med tillsatt arbetsgrupp. Arbetsgruppen
består förutom Leif Martinsson av representanter från BUP, Första linjen,
Nexus, socialsekreterare från en mindre kommun i länet samt representant
från en av de psykiatriska mottagningarna i länet. Arbetsgruppen har sitt
första möte den 25 januari. Uppdraget ska vara slutrapporterat till centrala
ledningsgruppen den 30 juni.
Sedan tidigare pågår ett samarbete mellan Karlstad kommun och Psykiatrisk
öppenvård, Karlstad för att tillskapa en integrerad mottagning för vuxna
med missbruk. Gäller dock endast Karlstad och inte en länsövergripande
mottagning.

Datum

REGION VÄRMLAND

Diarienummer

2019-01-18

3 (3)

Nytt HVB-hem

Värmlands läns vårdförbund har lämnat in uppdrag om att se på ett HVBhem för länet för personer med missbruk som behöver behandling längre
period än de tre veckor som Beroendecentrum kan erbjuda. Centrala
ledningsgruppen för missbruk och beroende har lämnat in ett underlag till
hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp för att presentera tanken om ett
nytt HVB-hem i Värmland utifrån att Region Värmland behöver bistå med
läkarfunktion.
Övrigt

Annika Andersson lyfter fråga hur man inom Regionen arbetar med att
stärka upp barn och familjeperspektivet inom missbruk och beroende.
Carolyn Isaksson hänvisar till utvecklingsledare Leif Martinsson för mer
information.
Vid anteckningarna
Jeanette Eklind

