Beredningsgruppen
Datum 23 oktober 2017
tid: 13.15-16:30
Utmaningarnas ordförande deltar från 14:30

Närvarande
Kristina Steijner, Eva Stjernström, Eva-Lotta Lindskog, Anna-Carin Johansson, Mia Mossberg, Petra
Svedberg, Per-Joel Sewelén, Mattias Karlsson
Gäst: Maria Lindström Bagge, Kerstin Karlsson, Staffan Skogar

Föregående mötes minnesanteckningar
Godkänns och läggs ut på hemsidan

Överenskommelse palliativa barn
Presentation av förslag till överenskommelse gällande barn i palliativt skede. Överenskommelsen vill
eftersträva att barn får en trygg och säker vård, i största möjligaste mån ska barnet kunna erbjudas
att vara i sitt hem, och sluten vård undvikas. Landstinget kan ges möjlighet att köpa tillfällig hälsooch sjukvårdsinsats från berörd kommun. Kommunen utreder om möjlighet finns att tillhandahålla
den efterfrågade tjänsten innan svar ges.
Beredningsgruppen rekommenderar att överenskommelsen presenteras för socialchefsnätverket och
mas/mar-nätverket och tas upp igen på Beredningsgruppens möte i december.

Aktuella regionala initiativ
10 november kommer SKL
30 januari Selma & Gustaf
24 april Allt det goda

Planering av gemensam kommun-landstingsträff 8/12
Träff för områdeschefer och socialchefer. Beredningsgruppen planerar agendan.
KTC Beslutsstöd
Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård
Överenskommelsen om palliativa barn
Värmlands kompetensförsörjning på gemensam personal
Regionkommuntillblivelsen
Kommun och landstingsrunda

Planering av mötesdagar för beredningsgruppen 2018
15 januari kl: 13.15-16:30
12 februari
12 mars

9 april
3-4 maj NP
21 maj
18 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Aktuellt gällande regionkommuntillblivelsen
Per-Joel rapporterar om arbetet med hur gymnasiesamverkan ska drivas då det blir Regionkommun

Förslag till överenskommelser
Medverkande Kerstin Karlsson, Staffan Skogar
Fråga från föregående möte; om strukturerad samverkan mellan förskolan och BVC. Förslag att ta
fram en överenskommelse, en gemensam ståndpunkt om att vi ska ha barnhälsoteam, även om det
kan komma att se olika ut i olika kommuner.
Beredningsgruppen ger arbetsgruppen Barns hälsa- och uppväxtvillkor i uppdrag att ta fram ett
förslag till överenskommelse för barnhälsoteam i Värmland.
Arbetsgruppen har också sett ett behov av överenskommelse även vad gäller första linjen. Det finns
ett behov av att se över avgränsningar första linjen, vårdcentraler, BUP, ungdomsmottagningen,
psykologmottagningen, psykologenheten m.fl. Beredningsgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att
ta initiativ till överenskommelse om detta.

Aktuellt från utmaningarna
Psykisk hälsa
Intensivt arbete med analys och handlingsplan relaterat till Priosatsningen som ska vara
inrapporterade till SKL denna vecka. Det är arbete som tar mycket kraft. Arbetsgruppen efterlyser
administrativt stöd.
Det anordnas en länskonferens med medverkande från SKL den 10 november
Mycket aktivitet inom suicidprevention.
Rensning av handlingsplaner på hemsidan. SIP-handlingsplan ska revideras – viktigt att den
samordnas med den nya lagstiftningen om utskrivning från sluten vård.
Fråga lyfts om det kan vara aktuellt att procentuell del av stimulanspengar kan avsättas till tex
administrativt stöd.

Barns hälsa och uppväxtvillkor
Strategidokument för Barns hälsa och uppväxtvillkor kommer att kompletteras och revideras.
Strategidokument för Föräldrastödsvägledning kommer också att revideras.

Förslag till samvenskansöverenskommelse för Barnhälsoteam och Elevhälsa tas fram.
Ett länsövergripande seminarium planeras under 2018.

Äldres hälsa
Aktuella konferenser under våren 2018, Selma & Gustaf en workshop för den äldre värmlänningens
bästa. Fokus på nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från sluten vård. Deltagande från
SKL bla. All det goda 2018 anordnas den 24 april. Nu söker man verksamheter som vill del med sig av
sitt arbete vid kortare seminarier.
Under december kommer nya Nationella riktlinjer för vård och omsorg till personer med
demenssjukdom.

Riskbruk och riskbeteende
Mycket fokus på områdena alkohol, narkotika, tobak, i samarbete med länsstyrelsen.
Region Örebro har fått ett nationellt uppdrag från Socialstyrelsen att skapa nationellt
kunskapscentrum om doping. Region Örebro kommer att besöka landstinget i Värmland under
hösten.
Aktuellt med målsättning inom dopingområdet i utmaningen? Spelberoende är också ett område
som kan komma att bli aktuellt. Beredningsgruppen rekommenderar arbetsgruppen att i första hand
införskaffa kunskap och information om områdena, tex inslag vid kommande NP seminarium.
Diskussion kring fler mätpunkter. Hur fångar man de som inte går på gymnasiet?
Arvika kommun och Filipstads kommun är intresserade av att medverka i att erbjuda undersökning
till personer i gymnasieålder som inte går på gymnasiet.
STI-frågornas vara eller icke vara i arbetsgruppen har diskuterats.

Planering NP 13, 3-4 maj 2018
Några förslag till programpunkter diskuteras
Dopingfrågor tex – förslagsvis från Örebro
Spelkultur
Om hälsa, sömnens betydelse m.m.

