Beredningsgruppen
Datum: 2018-05-21
Tid: Kl. 13.15-16:30
Lokal: Gasten, våning 4, Region Värmland
Närvarande: Yvonne Lennemyr (ordförande), Anna-Carin Johansson, Kristina Steijner,
Gunilla Öberg, Mia Mossberg, Eva Stjernström, Per-Joel Sewelén, Josefin Hellberg
(sekreterare)
1. Föregående mötes minnesanteckningar, inga synpunkter, förslag bifogas
2. Uppföljning av NP 13
Positiv återkoppling från Beredningsgruppen samt från deltagare. Bra föreläsare samt
välfungerande praktiskt.
3. Nya Perspektiv seminarium 14, 9-10 maj 2019
Planeringsgrupp utses nästa Beredningsgrupp.
4. Planering för träffar med utmaningarnas ordförande 2018-2019
Utmaningarnas ordföranden inbjuds att delta vid Beredningsgruppens möten,
varannan möte. Från kl 14.30, jan, mars, sep, nov 2018.
5. Förslag utmaningarnas höstmöte 30 aug
Utmaningarnas samtliga deltagare är inbjudna till höstmöte. Yvonne presenterar
förslag till program. Beredningsgruppen välkomnas att delta.
6. Ungdomsmottagningsutvecklingsuppdraget 2017/2018 och 2018/2019,
medverkande projektledare Maria Larsson
-Projektplan för kommande arbete färdigställs i augusti.
-Rapport för året som gått presenteras juni.
- Rekrytering pågår för komplettering utvecklingsledaruppdrag UMO, anställning via
Landstinget i Värmland.
-UMO online fortsätter hela 2018.
- Utbildningsdag ”Rätt att veta” planeras. Riktas till unga nyanlända rörande hälsa,
sexualitet och jämställdhet. Sajt Youmo.se.
-Fortsatt kompetenshöjning. Presentation av resultat från enkätundersökning,
inventering av utbildningsbehov, ställd till UM-personal samt UM-chefer.
Sexologi, samlagssmärta, stress/stresshantering, suicidpreventivt arbete, övervikt
kopplat till psykisk hälsa, sexuella övergrepp/trakasserier är områden som ses högt
prioriterade för kompetenshöjning.

Diskussion om hur utbildningsförslagen kan prioriteras. Maria ombes kolla upp om
utbildningsinsatser inom föreslagna områden redan finns planerade sedan tidigare
inom kvinnosjukvården.
Annat utbildningsförslag som lyfts är ACT, en form av KBT, förebyggande arbete kring
psykisk ohälsa och stress med gruppledarutbildningar. Utmaningarnas ordförande
tillfrågas om ACT kan vara ett viktigt utbildningsinslag till gagn för fler än UMOpersonal. Maria tar reda på mer information kring ACT.
- Diskussion om behov av fler professioner med koppling till UMO. Ex dietist,
fysioterapeut? Lärare och apotekspersonal är andra viktiga aktörer.
-Informationsmaterial om BDSM är på gång men är försenat.
Kontakt: maria.larsson2@regionvarmland.se

7. Hjälpredan
Revidering hjälpredan godkänns.
8. Aktualitetskonferens 25 sep 2018
Inbjudan skickas inom kort. Inspel om välfärdsteknik och hjälpmedelsförskrivning
diskuteras med konkreta exempel på arbete från några verksamheter. Fortsatt
planering av program nästa möte Beredningsgruppen.
9. Samverkansavtal för medicintekniska produkter 2018
Förslag att samverkansavtalet i framtiden ska ingå i nytt övergripande
samverkansavtal liknande Västra Götalands ”paraplyavtal” för samverkan.
10. Överenskommelse samverkan barn upp till 7 år, förslag presenteras
Syftet med överenskommelsen är att möjliggöra en trygg, säker och obruten vård i
hemmet till barnet och dess familj. Detta för att om möjligt undvika att barnet läggs
in tillfälligt på sjukhus som ersättning för vård i hemmet. Fungerande avlösning till
föräldrar som hjälper barn med omfattande behov (egenvårdsinsatser) av vikt.
Beredningsgruppen rekommenderar Landstinget och kommunerna att följa
överenskommelsen. Yvonne Lennemyr skickar överenskommelsen till huvudmännen.
11. Socialchefs- områdeschefsträffs 1 juni
Tema psykisk hälsa.
Programförslag:
-Siffror från Liv och Hälsa, psykisk hälsa.
-Länsgemensam handlingsplan för psykisk ohälsa, suicidpreventionsarbete,
statsbidrag.
-Nuläge återinskrivningar.
-Nya lagen psykiatri
-Cosmic Link

-Aktuella frågor
12. Regionbildningsprocessen
Samverkansavtal som slår fast strukturen för politisk organisation är ute till de 17
huvudmännen för beslut. Enbart högre tjänstemannaorganisationen är fastställd.
Beredningsgruppen och Nya Perspektiv följer med över till den nya organisationen.
Hur det ska organiseras är inte fastställt. Medarbetare på nuvarande Region
Värmland har fått erbjudande om verksamhetsövergång.
13. Projekt kvinnofrid SKL
Möjlighet att söka pengar för projekt kvinnofrid, ansökan senast 29 juni. Förslag är
att fokusera på systematisk uppföljning. Beredningsgruppen tillråder en ansökan om
400 000/år. Förslag till ansökan presenteras på nästa Beredningsgruppsmöte.
14. Projekt barn och unga SKL
Erbjudande om att ansöka att vara projektlän. Förslag att utöka arbetet med Barn
som anhöriga. Skolverket och Socialstyrelsen samordnar. Anna-Carin samt
arbetsgruppen för barn och unga hanterar ansökan.
15. Övriga frågor
Riktlinje- Samverkan vid utskrivning från slutenvård
Regional arbetsgrupp förslår revidering i riktlinje på några punkter.
Beredningsgruppen samtycker till samtliga revideringsförslag. Reviderad riktlinje
skickas ut innan sommaren tillsammans med nyhetsbrev. Ytterligare revideringar sker
i höst.
Beredningsgruppen samtycker till Workshops inriktning psykiatri fem områden i länet
samt en samlad länsövergripande workshop psykiatri i slutet av året.
Enklare informationsbroschyr föreslås: ”Till sig som behöver fortsatt vård och omsorg
efter din sjukhusvistelse” som beskriver arbetsprocesserna. Lämnas till
vårdtagare/anhörig i slutenvården innan hemgång. Skickas till Beredningsgruppen
för synpunkter.
SIP:ar är fortsatt svårt att få till. Idag saknas it -stöd i SIP:andet men Cosmic link
kommer vara ett stöd i arbetet med SIP.
Svårt att dra slutsatser och se mönster utifrån siffrorna återinskrivningar. Skiljer sig
stort åt mellan kommuner.
Kristina aviserar att hon slutar sin tjänst 31 dec 2018. Därmed behov av ersättare i
Beredningsgruppen.
Fråga om Värmland kan medverka i ”Liv o hälsa ung” (jfrt med ELSA har den en
bredare ansats, fler områden utanför skolan). Genomförs som webb-enkät
kostnadsfritt för kommunen. Avvaktar för fortsatt diskussion nästa möte. Finns
behov utifrån Liv:s folkhälsoarbete att få tillgång till samkörning av Elsas databas med
andra data. SEDUS befolkningsundersökningar Uppsala-Örebroregionen, inbjuder
länet att vara med på en undersökning för Liv o Hälsa ung särskolan.
Beredningsgruppen samtycker, Per-Joel lyfter frågan med Skolcheferna.

Planering avkommande träffar
Nästa möte den 18 juni. Inkom med ärenden en vecka innan.

