Beredningsgruppen
Datum: 2018-06-18
Tid: Kl. 13.15-16:30
Lokal: Gasten, våning 4, Region Värmland
Närvarande: Eva Stjernström (ordförande), Anna-Carin Johansson, Mia Mossberg, Per-Joel
Sewelén, Eva-Lotta Lindskog, Ulla Engström, Josefin Hellberg (sekreterare)
1. Eva Stjernström utses till ordförande för dagens möte
2. Föregående mötes minnesanteckningar
Justeras, godkänns, publiceras på hemsidan.
3. Slutrapport Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa 2017
Maria Larsson, projektledare och Eva Johansson, aktivitetsledare mobila team,
medverkar.
Slutrapport
Övergripande genomgång av slutrapport. Se slutrapporten.
Kommentarer: Ett stort antal aktiviteter har genomförts. Fördel om åldersgräns
för länets ungdomsmottagningar var samma.
Komplettering utvecklingsledar-/projektledaruppdrag för fortsatt arbete
ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa. Ingrid Kihlgren, Folkhälsan LiV,
arbetar 40 % i projektet från och med aug 2018.
Återkoppling UM Värmland online- ett pilotprojekt där ungdomar kan prata med
en barnmorska eller kurator via Skype (Se bilaga i slutrapporten)
-Flera ungdomar anger att de inte skulle ha vänt sig till en fysisk
ungdomsmottagning om de inte hade kommit i kontakt med UM Värmland
online.
- Antalet bokningar till UM Värmland online har ökat senare delen vår 2018 och i
maj månad hade barnmorskan i snitt ca 3 bokningar/dag och kuratorn 4
bokningar/dag.
-Kontakt erbjuds även via telefonsamtal som alternativ till Skype.
Återkoppling Mobilt ungdomsmottagnings-team Hagfors, Munkfors, Torsby och
Sunne
-422 besökande ungdomar under projekttiden.
-Projektpersonalens erfarenhet är att de får och bibehåller kompetens när de
jobbar i större omfattning med ungdomsmottagnings-arbete jämfört med när de
arbetar några få % med det i sin tjänst. Erfaren, kompetent personal till gagn för
ungdomarna. Personal får också en större helhetsbild och överblick i
ungdomsmottagningsarbete när man jobbar över flera kommuner. Likheter och
olikheter i arbetsstrukturen synliggörs i samarbetet med de olika kommunerna

och respektive elevhälsa.
-Fördel och förmån för personalen att få restiden som arbetstid.
-Bokningssystemet ”boka direkt” har varit välfungerande.
-Bra tillgänglighet och flexibilitet för ungdomarna som kan erbjudas telefontider
till hemort även om personal sitter på annan ort.
-Ungdomarna önskar både drop-in-tider samt tider att förboka.
-Orsaker till besöken rör främst preventivmedel samt ångestproblematik.
-Svårt med lokaltillgång.
-Påfrestande att skifta arbetsplats minst fyra gånger per vecka.
-En utmaning hur person-, sekretess-uppgifter ska hanteras på bästa sätt.
-75% av alla besök är barnmorskebesök. Idag snedfördelning mellan resurstid
barnmorska, sjuksköterska, kurator. Behov av mer barnmorsketid än under
projekttiden.
Kommentarer: Behov av fortsatt arbetet med UM Värmland online samt mobila
ungdomsmottagningsteam med justeringar och erfarenheter från projekten. Hur
hittar vi framtida hållbara former för arbetet?
4. Ansökan SKLs kvinnofridsprojekt
Birgitta Svensson, tillkommande projektledare, medverkar.
Möjlighet att ansöka om medel ur SKL:s kvinnofridssatsning 2018-2020. Kravet
från SKL är att det ska fokusera på systematisk uppföljning, visa på samverkan i
regionala stödstrukturen och att det ska kopplas till kunskapsutveckling. Medel
ska avsättas för personella resurser. Beredningsgruppen har tidigare tillrått en
ansökan om 400 000/år. Övergripande genomgång av förslag till ansökan tillika
genomförandeplan. (Se ansökan/genomförandeplan).
Ansökan bygger på det arbete inom sociala barn- och ungdomsvården som
genomförts i länet. Satsningen kommer att avgränsas till att fokusera planering,
genomförande och uppföljning av insatser inom sociala barn- och
ungdomsvården vad gäller ärenden som rör våld i nära relationer (barn 0-18 år
som upplevt någon form av våld mellan vuxna i hemmet och /eller själv direkt
blivit utsatt för någon form av våld).
Arbetsgrupp är under utformande. Förslag arbetsgruppsrepresentanter lämnas av
Beredningsgruppen. Anna-Carin förmedlar kontaktuppgifter till projektledare.
Förankring planeras ske kontinuerligt via Socialchefer, IFO-chefer, ÄBICprocessledarnätverket samt Beredningsgruppen.
Beredningsgruppen samtycker till ansökan och genomförandeplan.
5. Detaljplanering aktualitetskonferens 25 sep
Förslag programpunkter
Längre inslag:
-Nära vård- Emma Spak SKL
-Kompetensstyrningsfrågor SKL- socialstyrelsen- regionala stödstrukturer

Kortare inslag:
-Om överenskommelsen ”Överenskommelsen” (nationellt), om samverkan mellan
landstinget och ett 80-tal idéburna organisationer (regionalt). Läs mer om den
nationella överenskommelsen på http://overenskommelsen.se/ och om det
regionala arbetet på http://www.liv.se/ideburen
-Område psykisk hälsa: pågående arbete samt specifikt om suicidprevention
-Strategi barn och övervikt- riktlinjer ohälsosamma levnadsvanor
-Barn som anhöriga
-Levnadsvanor kopplat till nationell riktlinje Kommuner o Landstinget i Värmland
-Jämlik hälsa, proposition- folkhälsopolitiska mål
- Dialog med utmaningarnas arbetsgrupper om inslag
Fortsatt planering nästa träff.
6. Detaljplanering socialchefs- och områdeschefsträff 7 sep
Tema Barn och ungas uppväxtvillkor.
Inledning med ELSA-data. Aktuellt läge föreslås presenteras av utmaningens
ordförande som själva avgör vilka data som ska belysas.
”Barn som anhöriga”, ”barn och övervikt” förslås av Beredningsgruppen.
Fortsatt innehåll och diskussioner utifrån ELSA- data som presenterats.
7. Planeringsgrupp, Nya Perspektiv seminarium 14, 9-10 maj 2019
Planeringsgrupp föreslås: Per-Joel, Eva Stjernström, Anna-Carin Johansson, Anne
Bylund, Yvonne Lennemyr. Ersättare för Kristina Steijner hanteras av Yvonne.
8. Aktuellt regionkommuntillblivelsen
Förslag på tjänstemannaorganisation presenteras under hösten.
9. Aktuellt från kommun och landsting
Barn som anhörig
Värmland har lämnat in en intresseanmälan om deltagande i ett nationellt
utvecklingsarbete om Barns rätt som anhöriga 2017-2020. Ansökan Barns rätt
som anhöriga – regional utvecklingssatsning Värmland skickades i början av juni
till Socialstyrelsen. Se ansökan.
Föreskrift egenvård
Nationell föreskrift om egenvård är under framarbetande.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Kommande träffar
Datum: 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12
Tid: kl 13.15- 16.30 Lokal: Gasten, våning 4, Region Värmland
(Om inget annat anges i inbjudan)

