Beredningsgruppen 2017-01-16
Närvarande:
Yvonne Lennemyr, ordförande
Ann-Katrin Nilsson
Per-Joel Sewelén
Gunilla Öberg
Eva Stjernström
Mathias Karlsson
Karin Haster
Kristina Steijner, frånvarande
Anna-Carin Johansson, frånvarande
Veronica Arnesson, sekreterare

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

Ungdomsmottagning
Projektet Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa 2016 syftar till att förbättra ungas psykiska i
Värmland. Huvudman för projektet är Region Värmland och det finansieras genom
socialdepartementets och Sveriges kommuner och landstings överenskommelse Psykisk hälsa 2016.
Projektets budget uppgår till 3, 64 miljoner kronor. Projektet har fyra projektmål och sexton
aktiviteter:





Projektmål 1: Samarbete med första linjen – med en (1) aktivitet,
Projektmål 2: Utbildningssatsningar – med fyra (4) aktiviteter,
Projektmål 3: Input från unga – med fem (4) aktiviteter samt
Projektmål 4: Nya former för ungdomsmottagande – med sju (7) aktiviteter.

Av projektets 16 aktiviteter är tre avslutade. Åtta är startade men inte avslutade. Fem är inte
påbörjade. Delrapporten ska ut till beredningsgruppen för godkännande.
SKLs överenskommelse med staten inom området Psykisk hälsa 2017 innebär att vi kan rekvirera
3 600 000 kr för fortsatt arbete. Vid nästa möte med beredningsgruppen fortsätter diskussionen om
vilka områden vi ska vi fortsätta.

Utökning beredningsgruppen
Landstinget framför önskemål om att utöka beredningsgruppen med en person. Beredningsgruppen
tillstyrker förslaget och kommunerna ges också möjlighet att utöka med en person.

Uppföljning 13/1 socialchefs och områdesträff
Nästa träff den 12 maj – agenda fastställs i mars.

Suicidprevention
Dialog på områdeschefsträffen – kring kommunens representation. Arbete pågår med framtagande
av handlingsplanen. Arbetet under 2016 – process stöd 300 000kr för pågående arbete till länet.
Pengarna finns på balanskonto hos Region Värmland . Förslaget att anställa en utvecklingsledare på
50% under 2017 inom Utmaningen psykisk hälsa. Frågan tas upp på nästa beredningsgruppsmöte.

Trygg och effektiv hemgång
Planen är att ha ett utkast till överenskommelse den 13 februari, arbetsgruppen träffas 6 februari
och frågan tas upp på mas/martäff 9/2.

Länsöverenskommelse barn och unga
Beslut att skicka länsöverenskommelsen på remiss till kommunerna och landstinget under nästa
vecka. Mathias Karlsson skickar ut till sina verksamheter och återkopplar till Leif Andersson, vik
utvecklingsledare, när det är ok att skicka ut. Diskussion om hur implementering ska ske.

Revidering av länsöverenskommelsen barn och unga i risk- och riskbruk
Arbete har påbörjats leds av Leif Martinsson och Leif Andersson.

Palliativ vård regionala initiativ
Utbildningsinsatser i palliativ vård: För läkare – brytpunktssamtal, smärtlindring höst. För ssk – vår
och höst, smärtskattning och smärtlindring

NP- seminarium 12
Programförslag, inbjudan kommer att gå ut nästa vecka 4. Politiska inriktnings dokumentet tas fram
av Åsa Löfvenberg och Anna-Carin Johansson. Ordförandena i utmaningarna inbjuds till
beredningsgruppens möte 13/2, kl 14.30.

Arbetsgrupper NP
Barns hälsa och uppväxtvillkor – saknar representation från landstinget Mathias återkommer i frågan.

Övrigt
Visualisera arbetet kring NP och Beredningsgruppen – sätta saker i sitt sammanhang. Uppdrogs till
planeringsgruppen för NP att ta fram en enkel bild om hur det hänger ihop.

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

