Minnesanteckning Beredningsgruppen
Måndagen den 27 augusti kl 13.15-16.30
Region Värmland, lokal Gasten
Närvarande: Eva Stjernström, Gunilla Öberg, Mia Mossberg, Eva-Lotta Lindskog, Kristina
Steijner, Anna-Carin Johansson, Ulla Engström, Yvonne Lennemyr (ordf.), Linnea Grankvist
(sekr.).
Ärenden:
1. Föregående mötes minnesanteckningar, förslag bifogas
Anteckningarna godkänns och läggs ut på hemsidan.
2. Ungdomsmottagningsutveckling, projekt 2018-2019, medverkande Maria Larsson och
Ingrid Kihlsten
Digital ungdomsmottagning (UM online) förlängt till årsskiftet. Möjligheten att ha
telefonsamtal istället för Skypesamtal har visat sig mycket populärt.
Maria och Ingrid presenterar förslag till projektets satsningar under 2018/19
- Utveckling av 1177.se med gemensam ingångssida för samtliga ungdomsmottagningar i länet med chattfunktion, "hitta din närmaste ungdomsmottagning"
m.m.
- Workshop "Hur ser framtidens ungdomsmottagning ut?"
- SRHR-spelet – ett nytt sätt att stärka kompetensen hos personal på
ungdomsmottagningar genom interaktivt spel. GR (Göteborgsregionens
kommunalförbund) har liknande satsning som har varit lyckosam.
- Utbildning inom sexologi.
- Bekosta deltagande i Föreningen Sveriges ungdomsmottagningars årliga konferens.
- FACT-utbildning (Fokuserad Acceptance and Comittment Therapy), utbildning i Sexit
(Samtal för bättre sexuell hälsa- screening för att fråga om din sexuella hälsa). Sexit
kräver en endagsutbildning. Framtaget och utvecklat för ungdomsmottagningar.
Beredningsgruppen påtalar att det är viktigt att göra en avstämning i landstinget om
vilka metoder man använder inom organisationen innan nya satsningar påbörjas.
Rekommenderar kontakt med Anna-Lena Flygare.
Beredningsgruppen ber projektledarna att återkomma med en prioritering av
utbildningssatsningarna och en tidplan då personalresurserna vid
ungdomsmottagningarna är mycket begränsad i länet.
3. Utmaningarnas höstmöte 30/8, information
Dagen kommer bland annat innehålla diskussioner kring utformning av arbetet framåt
samt inspel kring regionbildningen.
4. Planering NP 14, 9-10 maj 2019
Anne Bylund kommer fortsatt att vara med i planeringen. Eva Stjernström, Anna-Carin
Johansson, Per-Joel Sewelén och Yvonne Lennemyr ingår också i planeringsgruppen.
Gruppen ska kompletteras med ytterligare en socialchef.
5. Kvinnofridssatsningen, information, ansökan bifogas
Länet har beviljats 400 000 kr i tre år inom satsningen. Birgitta Svensson kommer att
vara projektledare och FoU Välfärd Värmland kommer att rekvirera medlen.
6. Socialchefer och områdeschefer 7/9, fokus Barns hälsa och uppväxtvillkor

Under förmiddagen kommer det att bli redovisning av ELSA samt information kring
regionbildningen.
Information om att riktlinjer för samverkan vid utskrivning från slutenvård även gäller
för psykiatrin, vid årsskiftet ändras riktlinjerna vad gäller betalningsansvar för
utskrivningsklara patienter inom psykiatriska slutenvården.
7. Aktualitetkonferens, 25 september
Påminnelse har gått ut. Emma Spak har bjudits in men kunde inte medverka. God och
nära vård ses som ett viktigt inspel. Yvonne tar kontakt med Åsa Löfvenberg för att
höra om hon kan medverka vid aktualitetskonferensen och prata om God och nära
vård.
Ytterligare förslag till programpunkt är information om CGA (Comprehensive Geriatric
Assessment). Arbetssättet påbörjas vid CSK under oktober. CGA innefattar bland annat
en bedömning av skörhet hos äldre personer. I samråd med patienten och anhöriga
planeras den fortsatta vården utifrån en långsiktig bedömning med helhetsperspektiv,
till exempel beslut kring vilka utredningar man går vidare med och vilka man inte går
vidare med.
8. Planering av höstens möten
Nästa möte 24 september då bjuds även utmaningarnas ordföranden
9. Övriga frågor
a. Ersättare för Sanna Rydberg i regionala arbetsgruppen för Trygg och effektiv
utskrivning. Gunilla Öberg tar med sig frågan till sin kommun, Oscar Melin
föreslås.
b. Användning av kvalitetsregister - kommunerna får betala framåt, hur ställer sig
kommunerna i frågan?
c. Diskussion kring hur vi hanterar lagen kring samverkan vid utskrivning från sluten
vård vad gäller barn? Hur hanterar man det i andra län?
d. Kvalitetsportalen.se har stängts ner vilket innebär att arbetsgruppen Äldres hälsa
har svårigheter att nå statistik inom flera målområden så som Återinskrivning,
undvikbar slutenvård och olämpliga läkemedel för äldre. Frågan tas med till
landstinget för att utreda vilka möjligheter som finns att få fram data.
e. Matglädje för äldre – Beredningsgruppen informeras om matglädje för äldre,
bland annat finns nya riktlinjer från Livsmedelsverket. Beredningsgruppen anser
att det är ett angeläget område men uppdraget behöver tydliggöras för att kunna
gå vidare.
f. Information från nätverken Uppdrag Hälsa och Hälsa och Demokrati – anordnar
en konferens den 27 september. Eva Stjernström skickar ut mer information om
programmet. Möjligt att anmäla sig genom Eva.
g. Svårigheter att få hjälpmedelsförskrivningsprocessen att flyta i det nya
arbetssättet enligt samverkanslagen vid utskrivning från slutenvård. Indikationer
på detta kommer både från kommuner och landstinget. För individens trygghet
och för att personalens kompetens ska tas tillvara på bästa sätt behöver vi se över
arbetssättet och på vilket sätt vi ska arbeta framåt? Beredningsgruppen
efterfrågar en beskrivning och nulägesanalys med probleminventering (gällande
de stora flödena), och konsekvensanalys av ev. förändringar. Beredningsgruppen
ger i uppdrag till Nätverket för rehabchefer i Värmland att ta fram en
nulägesanalys som återkopplas till Beredningsgruppen.

h. Ansökan barn som anhöriga - fick avslag med motivet att det krävs mer konkreta
insatser beskrivet.

