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Närvarande
Ordförande Yvonne Lennemyr, Eva Stjernström, Gunilla Öberg, Per Joel Sewelén, Kristina
Steijner, Mia Mossberg, Eva-Lotta Lindskog, Anna-Carin Johansson, Petra Svedberg, fr 13:40
Mathias Karlsson.

Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna godkänns och kan läggas ut på hemsidan

Nya perspektiv, seminarium 13
Diskussion kring programförslag inför NP13. Inbjudan kommer att skickas ut senast i början
på februari. Eftersöker fortfarande exempel på brukarmedverkan som har varit
framgångsrikt och skapat utveckling inom verksamheter.

Förslag till Strategisk plan för Barns hälsa och uppväxtvillkor
Beredningsgruppen uppmanas att läsa igenom dokumentet till kommande möte. Strategisk
plan har fått ny struktur och resultatmålen har förtydligats. Översyn av indikatorer och utvärdering
av vilka som är relevanta. Beredningsgruppen återkommer efter kommande möte med eventuella
synpunkter.

Aktuella regionala initiativ
Selma och Gustaf, 30 januari
Allt det goda, 24 april
Ungdomsmottagning online har just startat, enligt plan skulle de hålla på i 6 månader men
starten blev försenad på grund av tekniska svårigheter. Projektledarna vill förankra med
beredningsgruppen att testperioden ändå kan fortgå 6 månader som planerat.
Beredningsgruppen ställer sig positiva till detta.
Mobil ungdomsmottagning kommer att starta inom den närmaste tiden i norra Värmland.
Det är viktigt att säkerställa att dessa försöksverksamheter och tester hakar i de redan
befintliga verksamheterna för att skapa en sömlös vårdkedja för de som befinner sig i första
linjen, bup, ungdomsverksamheterna.

Planering socialchefs o områdeschefsträff, 16 mars
Fokusområde Äldres hälsa
Förslag på innehåll: uppföljning av nya lagstiftningen, mobila team, närvårdsavdelningar
Viktigt att det ges tid för diskussion. Programmet planeras vid kommande möte.

Planering av kommande möte med beredningsgruppen
Nästa möte med Beredningsgruppen är den 12 februari. Eva Stjernström kommer att vara
ordförande.

Utmaningarnas ordföranden deltar från 14:30
Inriktningsdokumentet för 2017 kommer att skickas ut till ordföranden för genomläsning och
uppdatering, inför revidering för 2018. En sammanställning av målsättningar kommer i Aktuellt
perspektiv inför Nya perspektiv.
Flera av arbetsgruppernas inriktningar tangerar varandra. Beredningsgruppen påtalar vikten av att
arbetsgrupperna samverkar inom områdena, till exempel psykisk hälsa bland unga/äldre.

Barn & ungas hälsa och uppväxtvillkor
Önskvärt att man får Länsstyrelsen kan vara adjungerade deltagare i arbetsgrupperna. De kan bjudas
med på aktuella ärenden.
Hur ser det lokala arbetet med Nya perspektivs utmaningar ut? Vem har ansvaret för att lokala
arbetsgrupper kommer tillstånd? Beredningsgruppen tycker att det är viktigt att arbetet blir
förankrat i linjen. En ide att förankra genom de nätverk deltagarna är representanter i. Behöver vara
en uppskattning av vilken tid som krävs.
Uppdatering av hemsidan efterfrågas, bör vara konsekvent utseende och innehåll för de olika
utmaningarna.

Psykisk hälsa
Arbetsgruppen diskuterar att ta krafttag med start under hösten 2018 för att inleda revidering av
handlingsplanerna (som gäller tom 2020). En idé är att anordna tre uppstartsseminarier med olika
tema – främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, indikerade insatser. Målet är en konkret
handlingsplan, med tydliga avgränsningar. Begränsa antalet målsättningar och aktiviteter och vara
tydliga med vad som ska hända och arbeta fokuserat med de målsättningarna.
Handlingsplanen för SIP har gått ut och behöver uppdateras.
När regionala handlingsplaner ska göras om till lokala versioner så ska det tydliggöras vilka delar av
handlingsplanerna som kan lokalanpassas och vad som ska gälla samma i hela länet.

Äldres hälsa
Beredningsgruppen godkänner ny deltagare Anna Nylund, apotekare.
Friskvården i Värmland kommer att delta vid kommande möte med arbetsgruppen för att diskutera
hur samverkan kan se ut med fokus på yngre äldre.
Validerade smärtskattningar har ökat i många kommuner. Sju kommuner når 60 % eller mer
validerade smärtskattningar (från att ligga nära 0% initialt under året.
Äldres hälsa inväntar resultat ur Liv & Hälsa, vad gäller vardagsaktivitet för personer 70 år och äldre,
för att kunna specificera målsättningen.
Under 2017 kom ett nationellt vårdprogram för demenssjukdom Den regionala samverkansgruppen
planerar att ta fram ett värmländskt vårdprogram. Vill vi i Värmland ha ett gemensamt regionalt
vårdprogram? För information bifogas länkar till andra läns vårdprogram.
Exempel från Halland https://www.kungsbacka.se/globalassets/dokument/demens-ao/annas-led--for-en-trygg-och-saker-demensvard-i-halland.pdf

Exempel från Västmanland https://www.regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-ochsammarbetspartners/vardsamverkan/demensprogram_160530.pdf

Riskbruk och riskbeteende
Arbetsgruppen har tagit bort några målsättningar för att bli mer renodlade vad gäller riskbruk och
riskbeteende. Eventuellt blir det aktuellt med nya målsättningar vad gäller spelmissbruk och dopning.
Dokumenten är uppdaterade och aktuella. Det har varit bra att lägga länkar till
dokument/överenskommelser/riktlinjer m.m. i handlingsplan och strategidokument. Det har också
hjälpt till med den ”inre strukturen” i arbetsgruppen.
Nu kommer det att göras en översyn av arbetssätt och former för arbetsgruppens arbete.
Planerad konferens i höstas ställdes in och ersattes av workshop inför länsöverenskommelsen.
Eventuellt kommer en länskonferens anordnas under 2018 vad gäller spelmissbruk och dopning, för
att införskaffa mer kunskap inför nya målsättningar

