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Mötesordförande
Ann-Katrin Nilsson föreslås och väljs till ordförande för mötet, då Yvonne Lennemyr är förhindrad att
delta idag.

Föregående mötes minnesanteckningar
Justeras, godkänns och läggs ut på Region Värmlands hemsida.

Förslag projektdirektiv- Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa 2016
Fox Foxhage medverkar. Genomgång av förslag till projektdirektiv.
Det övergripande syftet med projektet är att, med ungdomsmottagningarna som utgångspunkt och
arena, förbättra förutsättningarna för en ökad psykisk hälsa bland unga och unga vuxna i Värmland.
Projektets idé är satsningar för att höja kvaliteten (utbildningar, nya arbetssätt etc) snarare än
satsningar för att öka kvantiteten (mer personal, utökat mottagningsarbete).
Förslag till satsningar kommer från projektgruppen, chefer, personal, unga, unga vuxna och
omvärldsspaning för att följa goda exempel runt om i landet är viktig.
Värmlandsstrategin och Folkhälsostrategin (LiV) är viktiga verksamhetsstrategier att förhålla sig till.
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Förslag effektmål :
-Ökad kompetens- kompetensen om psykisk hälsa och ohälsa ska öka hos personalen
-Ökat inflytande och delaktighet- öka målgruppens (unga i Värmland mellan 13-25 år) grad av
inflytande när det gäller utformande av ungdomsmottagningarna
-Ökad tillgänglighet- nya sätt att öka tillgängligheten undersöks
Förslag projektmål:
Samarbete med Första linjen
Utbildningssatsningar
Input från unga
Nya former för ungdomsmottagande
Arbetsgruppen består av: Fox Foxhage; projektledare 50%, Maria Larsson; projektassistent 50%,
Yvonne Lennemyr (Region Värmland), Christina Sand, Anna-Carin Johansson (Landstinget i
Värmland), Mary Lind-Dalevi (Kristinehamns kommun), Malin Lundgren Kullgren (Karlstad kommun)
samt Marika Olsson (Arvika kommun).
Beredningsgruppen lyfter frågan om utbildningssatsningen psykoterapiutbildning för personal är
finansierat inom projektet, om det ryms inom projektet och hur arbetsgivarna ställer sig till fortsatt
utbildning när projektet är slut? Psykoterapiutbildning är ej finansierat inom projektet och
Beredningsgruppen råder att projektledaren kollar upp med psykiatrins FoU-enhet, kontaktperson:
Ola Lindgren. Beredningsgruppen finner förslaget om psykoterapiutbildning för personal som
motiverat men finansiering måste säkras. Diskuteras vidare kring målet med att gå
psykoterapiutbildning inom satsningen- är det för att upptäcka psykisk ohälsa eller är det för att idka
psykoterapi? Målet att 75 % av personalen ska ha deltagit i, eller åtagit sig att delta i, minst två
aktiviteter föreslås höjas till 80 %. Beredningsgruppen föreslår även att precisera vilka utbildningar all
personal ska gå och vilka utbildningar som är valbara.
Föreslås att en kommunikationsplan knyts till arbetet. Tillråds kontakt med Elisabeth Pettersson
kommunikationsenheten, LiV för hjälp med utformning kommunikationsplan.
Behov av tydliggörande i direktivet att projektet är finansierat under 2016 men att vi räknar med att
de statliga stimulansbidragen fortsätter.
Fox återkommer med en projektplan i samband med septembers Beredningsgruppsmöte.
Avstämning i augustimötet. Beredningsgruppen uppmanas återkomma med inspel innan
septembermötet.

Överenskommelse med fokus på BBIC
Birgitta Svensson medverkar. Remissförfarande inför kommande länsöverenskommelse har stannat
upp då det saknas beskrivning kring ansvarsförhållandet mellan BVC-psykologer och psykologer
tillhörande BUP och BUM. Innan remissen går ut behövs ett
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tydliggörande av BVC-psykologernas uppdrag i relation till BUP- och BUM-psykologernas uppdrag.
Matthias Carlsson ansvarar för att förse Birgitta med underlag för ett tydliggörande, varefter
remissen kan skickas ut. Matthias meddelas via Eva då han ej är närvarade på dagens möte.

Avvikelsehantering
Karin rapporterar att arbete fortgår med utformning gemensam plattform för avvikelsehantering
och ett förslag skrivs fram om hur vi ska arbeta med avvikelsehantering.

Länssamordnare familjehemsvård
Ingen sökande till tjänsten som länssamordnare för familjehemsvården som annonserades ut för
några veckor sedan. Ny utannonsering sker i det närmaste.

Aktualitetskonferens 14 september
På uppdrag av den politiska styrgruppen genomförs en Aktualitetskonferens 14 september med
avsikten är att presentera det som är på gång i länet inom välfärdsområdet. Programförslag har
tidigare skickats till Beredningsgruppen m.fl. Beredningsgruppen godkänner programförslaget.

Återrapportering arbetsgrupp ”utskrivningsklar”
Karin rapporterar från senaste arbetsgruppsmötet. Nya lagförslaget om utskrivningsklar presenteras
2017 med ambitionen att träda i kraft 2018. Diskussion om att länet antingen följer det lagförslag
som snart presenteras utan förberedelser eller att vi i förväg gemensamt utformar en
överenskommelse som har sin utgångspunkt i lagen. Tidigare överenskommelsen om utskrivning
bearbetas. Beredningsgruppen föreslår att ett förslag till ny överenskommelse har utformats vid
årsskiftet. Arbetsgruppens representanter är överens om att antalet dagar ska vara lika för somatisk
vård och psykiatrisk vård. Veronica Arnesson och Karin erbjuder att komma ut i ledningsgrupper för
att informera om lagförslaget och den arbetsprocess som pågår.
Återkoppling till Beredningsgruppen sker vid varje möte och minnesanteckningar från
arbetsgruppens möten bifogas Beredningsgruppens minnesanteckningar. Slutenvårdsrepresentant
saknas i arbetsgruppen- Eva återkommer med förslag på representant.

Suicidprevention
Karin informerar om förslag till organisering för arbete med Suicidprevention i länet. Samhällsrådet
föreslås vara första led i den regionala nivån. Diskussion om vad Nya Perspektivs arbetsgrupp psykisk
hälsas roll blir i arbetet med suicidprevention och vidare kopplingen till Beredningsgruppen. Viktigt
att det ej blir parallella spår, som är en utmaning när det är fler regionala aktörer.

Utvecklingsledare psykisk hälsa
Karin ber att få återkomma i frågan när Bengt Stenström och Felicia Weinberg, ordförande i
arbetsgruppen för utmaningen psykisk hälsa, kan medverka vid Beredningsgruppens möte.

Webb-kollen
Christina Johansson, LiV har ett medskick via Karin om Webb-kollen. Webb-kollen är ett
uppföljningsverktyg där personer 65 år och äldre har blivit uppringda efter utskrivning från sjukhuset
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för att beskriva sina upplevelser av vård- och omsorgskontakter. Verktyget bidrar som stöd för att
strukturerat följa upp i vilken mån de äldre som är sjuka upplever en trygghet i hemmet efter
utskrivning från sjukhuset. På Sverige-nivå upplever en tredjedel av de äldre som nyligen skrivits ut
från sjukhuset att: de inte fick någon skriftlig information att ta med hem, att de inte vet vart de ska
vända sig vid frågor eller andra behov, att de inte var med och planerade sin egen vård och omsorg.
Otillräcklig information skapar oro för individen och onödiga kostnader för sjukvården med risk för
oplanerad återinskrivning.
Tidigare har webb-kollen finansierats via SKL men kommer fom januari 2017 att finansieras från varje
län. Helårskostnaden ligger på 69 500 kr per län och webb-kollen söker kontakt med aktuella
beslutsfattare i länet. En icke-bindande intresseanmälan har gått ut som länet/ huvudmännen
behöver ta ställning till. Beredningsgruppen ber Yvonne om hjälp att skicka vidare frågan till aktuella
beslutsfattare.
Mer info på: www.webbkollen.com och http://goo.gl/qtylnM.
Intresseanmälan görs via: https://dm.quicksearch.se/s/0099014649-9253d4

SUF-Kunskapscentrum Samverkan- Utveckling-Föräldraskap
SUF- Kunskapscentrum, Samverkan-Utveckling-Föräldraskap arbetar med stöd till barn och föräldrar
i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. SUFkunskapscentrum startade år 2009 som projekt med finansiering av bl. a arvsfonden. År 2016
finansieras SUF-kunskapscentrum i huvudsak av landstinget och kommunerna i länet. Från år 2017
finns ett förslag till framtida finansiering som bygger på samfinansiering mellan sex län inom
samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionens upptagningsområde. Hälso- och sjukvårdsledningen
inom LiV har beslutat att ställa sig bakom finansieringsförslaget som gäller landstingets del. Frågan
om det nya finansieringsförslaget riktas nu till kommunerna. Beredningsgruppen föreslår att frågan
bereds via samtliga socialchefer. Yvonne ombeds remittera frågan via socialchefsnätverket.

Folkhälsofrågor och samverkansstruktur
Anna-Carin lyfter utmaningen med en komplex samverkansstruktur. Inom ramen av
Folkhälsostrategin, framtagen inom LiV, har utvecklingsområden identifierats beträffande
samverkan inom folkhälsofrågor där samverkan sker på olika nivåer. Landstinget i Värmland
har ett ansvar för samverkan för strategiska folkhälsofrågor i vårt län, med sin grund i hälsooch sjukvårdslagen. LiV tar initiativ till en dialog med kommunledningarna om hur vi kan
samarbeta kring analys av befolkningens hälsa kopplat till varje kommun, detta som ett
komplement till Beredningsgruppen för samverkansfrågor. Detta kan i vissa kommuner
handla om arbetet i folkhälsoråd och i andra kommuner om en annan struktur som behövs.
Beredningsgruppen ser positivt på initiativet.
Beredningsgruppen påtalar vikten av effektiv samverkansstruktur inom alla områden. Det riskerar att
finnas samverkansforum där vi diskuterar samma frågor men strukturen för hur vi samverkar bör
säkra upp att vi arbetar ”smart”.
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Övrigt
Ann-Katrin lyfter problematik vid situationer där en person som ska till sjukhus inte behöver
medhjälpare vid själva resan men behov av hjälp vid toalettbesök. Sjukhuspersonal har vid tillfällen
meddelat att de inte kan hjälpa till med toabesöken pga personalbrist. När är det befogat att ha en
medhjälpare från kommunen där mesta tiden är ”väntetid”? Hur gör vi i dessa situationer? Eva tar
med sig frågan.
Karin återger från träff med länets MAS:ar i förra veckan med diskussion om avvikelser samt
sommarplanering. Påtalades svårigheter med kontaktvägar in i Landstinget i olika situationer. Karin
hänvisade till liv.se och vårdgrannar/samverkan, för information om kontaktvägar. Inför nästa MASmöte föreslås att MAS:arna i förväg samlar ihop eventuella frågeställning riktade till LiV så att Karin
kan hämta information från berörda inom LiV innan MAS-träffen. Yvonne ombeds samordna.
Josefin ställer frågan om vilka personer inom LiV inbjudningar skall riktas till nu när divisionscheferna
inte längre finns. Inbjudningar ska skickas till de fyra områdescheferna.

Kommande träffar Beredningsgruppen 2016
29/8 21/11
26/9 19/12
24/10
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