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Föregående mötes anteckningar
Föregående minnesanteckningar klara att läggas ut på hemsidan.

Samverkansrutin med ambulansen
Rutinen godkänns av beredningsgruppen.

Planering jul och sommar
Lyckades inte så bra inför sommaren och vill nu göra det bättre. Eva Stjernström har haft planering
med avdelningschefer på landstinget och Karin Haster har varit med. Har även träffat
patientsäkerhetsenheten. Den 14 december Karin tillsammans med Barbro Eråker samt fyra
avdelningschefer kommer att vara med på MASmötet för att planera för jul. Isabell Hassel kommer
att vara med och lägger ut information på informationskanaler. Fokus på avvikelser 19 dec - 13 jan.
Utifrån detta kommer ytterligare träff ske eftermiddag 19 januari tillsammans med
patientsäkerhetsenheten för uppföljning. Viktigt att verksamheterna, trots ev tidigare trötthet, nu
rapporterar avvikelser.

Suicidprevention
Önskemål från MASar att det finns representation från olika delar av länet i regionala
samverkansgruppen. Inbjudan har skickats ut till socialchefer till det konstitutionerande mötet den
14 december. Förslagsvis tas detta upp på socialchefsmöte den 9 december för diskussion kring vilka
som skall delta i gruppen. En fördel är om olika yrkesgrupper finns representerade. Kyrkan,
länsstyrelsen och räddningstjänsten har utsett deltagare till gruppen.
Uppdrag psykisk hälsa, SKL, har åtagit sig ett nationellt uppdrag att samordna de suicidpreventiva
samordnare som är utsedda av landsting och regioner.

Information från kommunchefsmöte
Anna-Carin Johansson har träffat kommuncheferna för att diskutera hur samverkan med
kommunerna kan se ut vad gäller det strategiska folkhälsoarbetet. Hon erbjuder sig att, tillsammans
med Henrik Svensson, Ingrid Magnusson och medarbetare från folkhälsan, komma ut till
kommunerna för dialog om hälsofrämjande/förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet är en
kommunangelägenhet inte bara angeläget för skola och vård. Ambitionen är att klara av alla
kommuner under våren för ett första möte som utgångspunkt för kommande arbete.

Info om Barnrättsarbete
Nationellt finns ett förslag att barnkonventionen från 2018 blir lag. SKL erbjuder sex län i Sverige att
bli modellän. Förfrågan har kommit till Värmland. I barnrättsarbetet kommer SKL att erbjuda
utbildningar, kommer att erbjudas till hela länet.

22 november kommer SKL till Värmland, dit hela länet har bjudits in, det blir ett avstamp och utifrån
detta möte formas det kommande arbetet. Peter Bäckstrand föreslår att Eva Goedicke kommer och
informerar på socialchefsträff om hur arbetet i Värmland kommer att se ut.

Barn och övervikt
Arbetsgruppen Barn och övervikt önskar tillhöra arbetsgruppen Barn och ungas hälsa och
uppväxtvillkor. Inga hinder ses i nuläget, förslag att beslut tas av beredningsgruppen vid kommande
möte och att det informeras den 13/1 (Socialchefs/områdeschefsträff)att beslut är taget.

Samverkansavtal mellan landstinget och Värmlands kommuner om
ansvarsfördelning avseende vissa sjukvårdsprodukter, vissa apoteksvaror samt
livsmedel för särskilda näringsändamål
Beredningsgruppen ställer sig positiva till samtliga förslag (se bilaga)

Programpunkter Socialchefs/områdeschefsträff 13/1
Regional samordning Suicidprevention – förslag att bjuda in Karin H till kl 9.00
Information om arbetsläget för Första linjen, förslagsvis att bjuda in Kristina Sand (Yvonne bjuder in)
Information om barnrättsarbetet (Yvonne Lennemyr bjuder in)
Trygg och effektiv utskrivning, behöver diskuteras hur det ska fungera. En lägesbeskrivning. En
delrapport har lämnats till liv. Behöver vara en tvåvägskommunikation.

Utvärdering från föregående minnesanteckningar
Anna-Carin informerar om att uppföljning av överenskommelser Barn och unga kan göras av
landstinget. Det behöver formuleras tydligt vad som ska utvärderas. Förslagsvis att Birgitta Svensson
och Yvonne Lennemyr beskriver vad som ska utvärderas och sedan tas uppdraget över av landstinget.

Övriga frågor
Catarina Wiberg, Landstinget, har fått ett uppdrag att uppföljning av statsbidrag skall bli mer
standardiserat. Det kommer även att kräva mer struktur i samverkan med kommunerna

Nästa möte 19 december

