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Föregående mötes minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkänns och kan läggas ut på hemsidan.

Ny medlem i beredningsgruppen från kommunerna
Välkommen till Beredningsgruppen, Ulla Engström från Sunne kommun.

Ungdomsmottagningarnas utvecklingsprojekt, aktuella läget
Mycket stort intresse för att delta i konferens kring sexologi. Fullsatt med ca 70 deltagare.
Eva Johansson har anställts på 80 % för att arbeta med mobil ungdomsmottagning i norra
Värmland. Projektet kommer att riggas under hösten för att gå igång våren 2018. Annonser
ute för digital ungdomsmottagning. Barnmorska 50% och Kurator 50%. Personalen kommer
att anställas på ungdomsmottagningen Druvan och hyras in av Region Värmland.
Projektplan för 2017 kommer att visas vid nästa möte med Beredningsgruppen. Maria
Larsson kommer att arbeta 80 % under hela kommande läsår. Fox Foxhage kommer att vara
kvar till och med februari 2018. Ev. kommer ytterligare medel att beviljas från SKL under
december för 2018.
Thomas Ojala har varit i samtliga kommuner och träffat studerade i SFI för att introducera
ungdomsmottagningarnas verksamheter.

Samverkansöverenskommelsen utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
remissvar, förslag till utskick
Beredningsgruppen är överens om att överenskommelsen skickas ut för beslut.
Huvudmännen skickar sina beslut till Mona Björn senast den 30 oktober.
Vad gäller riktlinjearbetet kopplat till överenskommelsen så anser beredningsgruppen att
process och behov ska styra, beredningsgruppen ställer sig positiva till tex uppdelningen av
grön, gul och röd process.
Riktlinjen skrivs utifrån att vi har Cosmic Link. Beredningsgruppen påminner om att beakta
Karlskogas riktlinjer/överenskommelser, och hur de påverkar berörda kommuner. Även
viktigt att beakta rehabiliteringen i riktlinjearbetet och processen.

Samverkansöverenskommelse barn och unga, aktuella läget
Samverkansöverenskommelsen har gått ut till samtliga kommuner, några kommuner har
haft synpunkter. Alla har inte svarat ännu.
Birgitta Svensson har sökt fortsatt tjänstledigt under hösten och Leif Andersson kommer att
fortsätta vikariera.
Överenskommelse om barn och unga i risk och missbruk, håller på att revideras. Förslag
presenteras på mötet i augusti.

Överenskommelse ang. vård av svårt sjuka barn
Inget underlag har kommit, jurister har varit med i processen. Det har varit många
diskussioner, men ett förslag har tagits fram. Förslaget tas upp vid kommande tillfälle med
beredningsgruppen 28 augusti.

Regionkommuntillblivelsen
Landstinget har skickat ut remiss nr 2. Svar ska vara inne senast 23 juni. I remiss 2 föreslås
att välfärdsområdet ”Nya perspektiv” går med till den nya Regionkommunen. Beslut i
Landstingsfullmäktige om att skicka ansökan om att bli regionkommun tas 29 augusti.

Träff länets socialchefer och områdeschefer, planering
Förslag halvdag den 18 september då områdescheferna inte kunde delta vid tidigare
planerat tillfälle. Socialchefer träffas som planerat 1 september.

3-4 maj 2018, Nya perspektiv seminarium 13, planeringsgrupp
Dokumentation från seminarium 12 är klar och kommer att skickas ut om ca 2 veckor.
Deltagare till planeringsgrupp för kommande seminarium; Eva Stjernström, Anna-Carin
Johansson, Per-Joel Sewelén & Kristina Steijner.
Samtliga utmaningars arbetsgrupper är inbjudna till gemensam
planeringsdag/inspirationsdag den 6 september.

Aktualitetskonferensen 12 september, program
Utmaningarna presenterar sitt arbete. Förslag på presentationer; mobila team i Karlstad
kommun och Samverkan vid utskrivning från slutenvård, Landstingets organisation; BEON,
barnrättsarbetet, barn som anhöriga, välfärdsteknologiska projektet, E-hälsa, digitalisering i
vården – vad gör vi tillsammans, vad görs i länet?

Aktuellt från kommunerna
Nätverksträffar för NPÖ, SITHS/HSA osv har varit mycket viktiga för kommunerna. Viktigt att
ha delaktighet och gemenskap samverkan i frågorna. Önskvärt att de fortsätter.
Beredningsgruppens kommundeltagare uppmanas att ta med frågan till sina kommunchefer.
Ulla-Lena Larsson ny socialchef i Torsby
Jeanette Tillman ny vård- och omsorgschef i Sunne
Jan Andreasson ny vård- och omsorgschef i Eda
Anita Eklund ny IFO-chef i Eda kommun

Aktuellt från landstinget
Eva Stjernström, Mia Mossberg, Annika Lind arbetar med samverkansfrågor på landstinget,
Ulla Hens i Torsby samt Monika Berneflo och Hanne Guro Lier Hauge i Arvika. En ny tjänst
skapas som ska ansvara för kommunsamverkan vid CSK, ska vara kontakt in till sjukhuset för
kommunerna, rekrytering pågår.
Det ska gå att maila till kommunsamverkan@liv.se – som en gemensam ingång för
frågor/synpunkter vad gäller samverkan mellan kommuner och landstinget (inte akuta
frågor)

Övriga frågor
Från Äldres hälsa – planerade konferenser till 2018 Selma & Gustaf 30/1, Allt det goda 28/4.
Fråga från rehabchefsnätverket angående intygsskrivande och en ökad förfrågan om detta.
Det är ett mycket tidskrävande arbete för verksamheterna. Frågan gäller ansvarsfördelning
vad gäller att skriva intyg för dessa personer, ibland görs det av landstinget ibland av
kommun. Beredningsgruppen har inte beslutsmandat i denna frågan men anser att om
personen har kontakt med verksamheten sedan tidigare så bör denna verksamhet vara
ansvarig för intyg och utredning. Om en person inte får intyg för personlig assistans tex så
kommer det innebära en ökad tyngd på andra kommunala verksamheter.
Nationella kommissionen för jämlik hälsa lämnar sitt slutbetänkande vilket kommer att
påverka verksamheterna framöver på ett eller annat sätt. Finns att läsa här
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-201747-nasta-steg-pa-vagen-mot-enmer-jamlik-halsa-forslag-ett-langsiktigt-arbete-en-god-och-jamlik-halsa
Suicidpreventionsarbetet samordnas nu av Bengt Stenström, utvecklingsledare på
Landstinget.
Meddelande om brister i patientsäkerheten gällande läkemedelslistor – meddelande från
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Värmlands kommuner om en stor ökning senaste tiden
efter uppdatering av IT-system. Frågan behandlas och tas med till landstinget.
Nätverkskonferens 31 januari och 1 februari – Uppdrag hälsa (tjänstemän) och
Hälsodemokrati (politik) nätverkskonferens nationellt. Modet att ta sig an befolkningens
behov i ett komplext välfärdssamhälle. Kommer att gå ut anmälan i september, inbjudan
kommer snart.

Planering av höstens möten
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

