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Föregående mötesminnesanteckningar, förslag utsänder senare
Föregående minnesanteckningar godkänns efter justeringar i programmet för 16 mars. Klart att
läggas på hemsidan.

Ny medlem av Beredningsgruppen
Börje Ehinger kommer att ersätta Mathias Karlsson i Beredningsgruppen.

Samordningsuppdrag ungdomsmottagningsutveckling, framtagande av projektplan
UM-online har påbörjats och kommer enligt plan att pågå fram till maj. Det har varit en del tekniska
utmaningar den första tiden. Vid flertalet tillfällen har de bland annat fått övergå från video- till
telefonsamtal. Av de inkommande samtalen den första perioden har hälften kommit från Karlstad,
och hälften från övriga länet vilket ses som en bra spridning. Beredningsgruppen rekommenderar att
fortsätta utvecklingen mot en digital ungdomsmottagning då det ligger i linje med framtidens vård
och omsorg.

Nya perspektiv, seminarium 13, aktuella läget
Genomgång av programmet för Nya perspektiv seminarium 13.

Politiska inriktningsdokumentet 2018
I arbetet med Strategi för Hälsa har det identifierats nationella mål och indikatorer. Tanken med
målen inom Strategi för hälsa är att de ska brytas ner och anpassas till respektive kommuns,
landstings och regions förutsättningar. Anna-Carin lyfter frågan om det är aktuellt att harmonisera
målen för Strategi för hälsa och Nya perspektiv. Beredningsgruppen ställer sig positiva till en översyn
av hur Nya perspektivs mål kan samordnas med målen inom Strategi för hälsa. Förslagsvis görs en
större analys under 2018 som kan ligga till grund för att göra en förändring till 2019. Anna-Carin tar
med förslaget till det politiska inriktningsdokumentet.
Respektive utmaning ansvarar för att se över sin text så att den stämmer och återkoppla eventuella
ändringar till Anna-Carin.

Aktuellt från kommunerna och landstinget
Mötet med Socialchefer och områdeschefer den 16 mars kommer att fokusera på Äldres hälsa.
Nästkommande möte, den 1 juni, kommer att fokusera på Psykisk hälsa. Under hösten 2018 kommer
mötena att fokusera på Barn och ungas uppväxtvillkor och Riskbruk och Riskbeteende.
Aktualitetskonferens kommer att vara den 25 september på Skoghalls Folkets hus. Utmaningarnas
arbetsgrupper medverkar.

Övriga frågor
Politiska styrgruppen har möte den 10 april. Ingela Wretling har tackat nej till fortsatt arbete i
politiska styrgruppen. Den politiska styrgruppen kommer att kompletteras med ny medlem som
utses av politiska partierna.

Sedan slutet på 2017 har vårdcentralerna kunnat ansöka om att bli demenscertifierade. 29 av 31
vårdcentraler har ansökt om att bli certifierade och 18 stycken blev godkända och har nu tilldelats
diplom.

