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Föregående mötes anteckningar
Föregående minnesanteckningar justeras och läggs ut på hemsidan.

Process för riktade stadsbidrag LiV
Caroline Westlund, Landstinget i Värmland medverkar och berättar om hur landstinget avser arbeta
med riktade och prestationsbaserade statsbidrag. Bildspel bifogas. Till viss del är arbetena
tidsmässigt svårplanerade då överenskommelserna tecknas nära inpå arbetet. ”Värmlandifiera”
arbete med aktuellt stadsbidrag och utgå ifrån landstingets utvecklingsplan och mål. Projektstöd och
metod är ”Projektil” och arbetena antas i projektform.
Viktigt att vi dockar i arbete med statsbidragen i våra utmaningar inom Nya Perspektiv. Hur finner vi,
landstinget och kommunerna, struktur och organisering för de gemensamma uppdragen?

Suicidprevention- återkoppling regional samverkansgrupp för suicidprevention
Karin och Kristina återkopplar från samverkansgruppens möte den 14 december.
Samverkansgruppen föreslår och prioriterar utbildningsinsatser inom följande områden:
-Blåsljus
-Civilsamhället (Skolpersonal, ”baspersonal”, frivilligorganisationer)
-Barn och ungdom
-Specialistpersonal
Utsedda personer håller ihop de olika utbildningsspåren. Arbetsgrupper kommer att vara kopplade
till varje utbildningsområde. De ansvariga för arbetsgrupperna är bla närvarande från det första
mötet den 14/12 (Svenska kyrkan, räddningstjänst, polis, kommuner, LiV, frivilligorganisationer).
Ett förslag till handlingsplan framarbetas till nästa samverkansgruppsmöte (2/2 -17).
Kristina återkopplar i socialchefsgruppen och MAS-nätverket och tar ånyo upp vilka som ska sitta i en
regional samverkansgrupp/styrgrupp för suicidprevention.
Hur dockas arbetet in i Nya Perspektivs utmaningar? Förslag att området lyfts till nästa Nya
perspektiv-konferens, under utmaningen psykisk hälsa.

Länsöverenskommelse barn och unga i risk- och missbruk, uppföljning 2017
Leif Andersson handhar arbete kring länsöverenskommelsen efter Birgitta Svensson, samt hanterar
tillsammans med Leif Martinsson uppföljning av denna under våren 2017.

Länsöverenskommelse barn och unga
Birgitta Svensson medverkar. Länsöverenskommelsen är inte färdig för remissutskick då det kvarstår
några juridiska frågor om det psykologiska konsultationsteamets dokumentationsskyldighet, initiativ
till remisser, anonyma konsultationer etc. Landstinget har tagit fram ett förslag med tillgång till
psykologer via ett psykologiskt konsultationsteam enbart för barn och unga.
Från och med årsskiftet är Birgitta Svensson tjänstledig från Region Värmland. Ett av Birgittas nya
uppdrag är ett forskningsuppdrag via Karlstad Universitet och Myndigheten för vårdanalys, som en
fördjupning av det arbete som gjorts i länet inom området de senaste åren. Det andra nationella
uppdraget sker utifrån ett projekt via SKL/socialstyrelsen om effektiv dokumentation i
barnavårdsärenden. Leif Andersson arbetar 50 % som utvecklingsledare inom barn- och unga
området på Region Värmland, 1/1-30/6 2017.

Rapport från samverkansmöte med MAS-grupp 14 dec
Karin och Yvonne återkopplar. Julplanering gicks igenom. Planeras att MAS:ar och avdelningschefer
slutenvård stämmer av registrerade avvikelser i en workshop 19/1 tillsammans med
patientsäkerhetsenheten. Uppmuntras att använda den gemensamma HSA-katalogen för våra
kontakter. Behov av mer information om närvårdsplatser. På samverkansmötet diskuteras även om
Vårdplanering och SIP samt om patient och närståendes upplevelse av vårdplanering och SIP.

Trygg och effektiv utskrivning- aktuellt från arbetsgruppen
Nuläge och återkoppling från arbetsgruppsträff.
Lagrådsremiss presenteras inom det närmaste. Översiktlig genomgång av första utkast till
överenskommelse.
Synpunkter/diskussion:
-Tydliggöra parternas roller ytterligare.
-En stor skillnad är att öppenvården ska kalla till en SIP då det varit kritik om att öppenvården har
varit ansvarig för personer de ej haft kännedom om att de vistats hemma.
-Ett avtal ska ej utformas utifrån nuvarande organisation/er utan öppenhet att vid behov förändra
verksamheten.
-Behov av att processa förslag till överenskommelse internt i landstinget i ett tidigt skede.
-Förslag att prova arbeta enligt överenskommelsen på några VC och öppenvårdspsykiatrin.
-Behov av representation i arbetsgruppen från LiV:S ledningsgrupp, HCL.
-Överenskommelsen behöver politiskt fastställas.
-Överenskommelsen är generell och som följd behövs rutiner och riktlinjer.
-Hur många personer ca har behov av en fast vårdkontakt? Mathias omber arbetsgruppen att
uppskatta det ungefärliga antalet personer som har behov av en fast vårdkontakt utifrån kriterier (ex
hur många som har HSL). Föreslås att en förfrågan går ut till MAS:arna.
Ett första utkast till överenskommelse finns. Presenteras vid socialchefs och områdeschefsmöte 13/1,
därefter tillbaka till arbetsgruppen 16/1. Överenskommelsen bereds vid beredningsgruppens möte

13/2, hantering i tjänstmannaled under mars, åter till beredningsgrupp 13/3. Sedan formell remiss till
huvudmännen under april/maj. Slutgiltigt förslag presenteras på beredningsgruppens junimöte,
huvudmännen tar då beslut under augusti/september.

Palliativ vård
Socialstyrelsen har kommit med en utvärdering av de nationella riktlinjerna vid palliativ vård. Vad
gäller smärtskattning i livets slutskede är Värmland sämst i Sverige på 22 % (Svenska
Palliativregistret). Värmland ligger även lågt avseende brytpunktssamtal. Information från Linnea
Grankvist.

Planering kommande möten
Start för kommande möten 2017, om inget annat aviseras, är kl 13.15 med avslut senast kl 16.30.

Övriga frågor
Mathias ombeds göra en dragning 13/1 om nya öppenvårdsorganisationen.
Politiska styrgruppen, Beredningsgruppen, Utmaningarnas ordförande och planeringsgruppen för
2017 seminarium ses efter dagens Beredningsgruppsmöte.
Utmaningarnas ordföranden inbjuds till beredningsgruppens möte 13/2, 24/4 kl 14.30.

Kommande möten
Kl 13.15 – senast 16.30
16 januari
13 februari
13 mars
24 april
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

