Beredningsgruppen
Datum: 2018-04-09
Tid: Kl. 13.15-16:30
Lokal: Gasten, våning 4, Region Värmland
Närvarande: Yvonne Lennemyr (ordförande), Ulla Engström, Anna-Carin Johansson, Kristina
Steijner, Eva-Lotta Lindskog, Börje Ehinger, Mia Mossberg, Petra Svedberg, Eva Stjernström,
Linnea Grankvist (sekreterare)
1. Ny medlem i beredningsgruppen presenteras
Börje Ehinger hälsas välkommen till Beredningsgruppen, efterträder Mathias
Karlsson.
2. Föregående mötes minnesanteckningar, förslag bifogas
3. Aktuellt från kommunerna och landstinget
Stora utmaningar med BUP, i nuläget långa köer och många barn remitteras till BUP
där inte frågeställningar är klart utredda. En test kommer att göras under tre
månader med gemensam (första linjen, elevhälsan, ungdomsmottagningar m.fl.)
remissbedömning, start 1 juni. En uppdragsbeskrivning för BUP kommer att arbetas
fram.
Samordning mellan kommuner och landsting i partnerskapet med SKL, en
arbetsgrupp har formats där Anna Frödén från landstinget har medverkat. Ska
kunskapsstyrning styras från Beredningsgruppen? Det finns en poäng att inte bara
samordna sig kommuner emellan, samordning bör även ske mellan kommuner och
landstinget vilket talar för att det ska styras via Beredningsgruppen. Behöver
kompetensutveckla tillsammans i flera frågor.
Till kommande tillfälle med Beredningsgruppen reflektera kring hur det ser ut idag
och om beredningsgruppen ska förhålla sig
Nationell proposition God och jämlik hälsa, skulle ha kommit 20 mars, men har
försenats. Nytt tidsschema där ambitionen är att den ska beslutas den 14 juni.
Förhoppningen är en tydligare struktur på nationell och regional nivå.
Det kommer att kallas till ett möte per sjukhus för sommarplanering med MASar och
avdelningschefer. I Torsby och Arvika kommer att det vara i samband med ordinarie
samverkansmöten. Mötet vid CSK blir troligtvis i slutet på maj eller början på juni.
Avtalet vad gäller sjukvårdsmateriel, saknas påskrift från fyra kommuner.
Mindre justeringar i riktlinjen Samverkan vid utskrivning från slutenvård i Värmladn
kan beslutas i Beredningsgruppen. Arbetsgruppen återkommer med ett konkret
förslag på revidering vid kommande möte med Beredningsgruppen.
Hur tänker landstinget kring barnsjukvården och anknytningen till samverkanslagen?
En individ som ska skrivas ut från slutenvården behöver planeras oavsett ålder. LSS,

personlig assistans m.m. där kan det vara högst aktuellt. Frågan tas med till
arbetsgruppen. Hur har andra landstinget anammat det, hur har man gjort i andra
landsting och regioner, vad står i lagstiftningen?
4. Ungdomsmottagningsutveckling, år 3, framtagande av projektplan, medverkande
projektledare Maria Larsson
Maria presenterar förslag på hur projektet ska fortsätta under kommande år.
- Att UM-online fortsätter fram till årsskiftet 2018/19
- Extra marknadsföringskanal via buss-tv. Maria visar kort filmsnutt på ca 20 sekunder
som är ett utkast för vad som ska visas på buss-tv.
- Fortsatt utvecklingssamarbete med hurmårdu.nu tillsammans med Första linjen
- Utökat samarbete med Första linjen
- Fortsatt kompetenshöjning, en enkät (via Webropol) är utskickad för att inventera
behov
Beredningsgruppen föreslår en halvtidsutvärdering för att utreda hur möjligheten till
fortsättning ser ut, vilka förändringar som kan vara aktuella att göra osv. Eventuell
förlängning.
Enkäten angående kompetenshöjning bör också skickas ut till chefer för
ungdomsmottagningarna.
En presentation av mobil ungdomsmottagning, som varit igång 3 månader, kommer
att göras vid kommande möte med Beredningsgruppen.
5. Nya perspektiv, seminarium 13, detaljplanering
Programmet har fastställts.
Beredningsgruppen inbjuds från 9.30 för att stå för värdskapet.
6. Politiska inriktningsdokumentet 2018, förslag presenteras på mötet, Anna-Carin
Johansson
Dokumentet har skickats ut till Beredningsgruppen. Den politiska styrgruppen har
möte imorgon och kommer att besluta kring dokumentet. Inriktningsdokumentet
kommer att skickas ut med bekräftelsen. Aktuellt perspektiv kommer att finnas på
borden vid konferensen, skickas inte ut på förhand.
7. Återkoppling "strategisk plan" barns hälsa och uppväxtvillkor
Beredningsgruppen godkänner den strategiska planens disposition/upplägg
8. Planering av socialchef/områdeschefsträff 1 juni, fokus på utmaningen Psykisk
hälsa
Vid senaste träffen med tema äldres hälsa blev inte dialogmöjligheten som planerat.
Önskemålet är att kommande träffar kan fokusera mer på framtidsdialog. För att
komma till det tror Beredningsgruppen att träffarna behöver styras på ett tydligare
sätt. Kan utmaningarna förestå med några diskussionsämnen eller förslag på sikte
framåt. Förslagsvis förlängs tiden något, med lunch från 12.30 istället från 12.00.
Yvonne skickar ut inbjudan till dagen och för dialog med ordförande för utmaningen
psykisk hälsa. Fortsatt planering för upplägget vid kommande möte med
Beredningsgruppen.
9. Höstens träffar: 7 september fokus på Barns hälsa och uppväxtvillkor, 7 december
riskbruk/riskbeteende
Datum bestämt för höstens träffar.

10. Utmaningarnas höstmöte 30/8
Utmaningarnas samtliga deltagare är inbjudna till höstmöte. Beredningsgruppen
inbjuds att delta. Analytiker från landstinget kommer också att delta.
11. Aktualitetskonferensen 25/9, planering
Kommer att hållas på Skoghalls folketshus. Samtliga utmaningar kommer att inbjudas
att delge av sina områden. FoU Välfärd Värmland, Kunskapscentrum, Länsstyrelsen
har inbjudits. Kommuner och landstinget inbjuds att dela med sig av det man vill.
12. Aktuellt från SKL, jämställdhetsarbete och kvinnofrid, samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, barn och unga, material bifogas
SKL överenskommelse med staten, två frågor är aktuella i nuläget. Kommer att
komma pengar inom jämställdhetsarbete och kvinnofrid (400 000kr). Region
Värmland (Beredningsgruppen) kommer att ta emot pengarna. Länsstyrelsen och
landstinget arbetar också med frågorna och det är viktigt att arbetet samordnas.
Det är bra om Beredningsgruppen samordnas insatserna inom området.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer också att beviljas
400 000 kr. Medlen kan tas emot av kommuner och landsting var för sig eller av
Region Värmland gemensamt för länet. Beredningsgruppen anser att Region
Värmland ska ges möjlighet att ta emot medlen.
13. Planering av kommande möten
Nästa möte den 21 maj. Därefter 18 juni.
14. Övriga frågor
Avtal för svårt sjuka barn, Eva Stjernström
Anledningen till att avtalet inte har kommit till beredningsgruppen är att det har blivit lite
fördröjning. Några mindre justeringar har gjorts och synpunkter inväntas. Eva återkommer i
frågan vid kommande möte med Beredningsgruppen.
Kommunal representant för samverkanslagen och regionala riktlinjen
I nuläget föreslår Beredningsgruppen att någon kommunal deltagare ur den regionala
arbetsgruppen deltar som kommunal representant.
Framtidens rehabilitering
Avdelning 8, hur ser dialog ut med kommunerna runt omkring. Comprehensive geriatric
assessment. Ett team på vårdavdelning med olika kompetenser som gör teambedömning för
att gradera skörhet hos individen och återkopplar det till individen, anhöriga för att föra
diskussion kring hur vården och omsorgen ska fortsätta. Beslutades vid senaste mötet i
geriatriska vårdkedjan att kalla individerna för sköra patienter. Värdefullt inspel för
aktualitetskonferensen.

