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Föregående mötes minnesanteckningar
Godkänns och läggs ut på hemsidan

Nya representanter från landstinget i beredningsgruppen: Petra Svedberg, Mia
Mossberg
Petra Svedberg (frånvarande) och Mia Mossberg hälsas välkommen till Beredningsgruppen.
Kommunerna kommer att tillsätta ytterligare en deltagare i Beredningsgruppen under våren.

Trygg och effektiv hemgång, förslag till överenskommelse bifogas
Beredningsgruppen beslutar att överenskommelsen (somatik) ska skickas ut för
tjänstemannaberedning och tas upp igen vid kommande möte. Överenskommelse angående
psykiatrin behöver också tas fram. Uppdrag ges till arbetsgruppen att ta fram ett förslag.

Delrapport ungdomsmottagningsutveckling, bifogas
Godkännes.

Ungdomsmottagningsutvecklingen 2017, diskussion
Beredningsgruppen ställer sig positiv till att Region Värmland samordnar uppdraget även
2017. Diskussion om vilka områden som ska fokuseras tas vid nästa möte 13 mars.

Överenskommelse om samverkan kommun - ambulans
Överenskommelsen godkänns, utskickas till huvudmännen med rekommendation att följas.

Återrapportering till SKL, barn- och ungasatsningen 2016, bifogas
Återrapportering är klar och bifogas.

Psykisk hälsa, suicidprevention, förslag till anställning utvecklingsledare
Diskuterades på regionala samverkansgruppen för suicidprevention att det finns önskemål
om regional utvecklingsledare inom området, som kan driva på det operativa arbetet.
Underlag har tagits fram och det finns möjlighet för finansiering för en heltidstjänst under
2017. Anna-Carin Johansson hanterar frågan inom Landstinget.

Övriga frågor
Senast den 22 februari vill Anna-Carin Johansson och Åsa Löfvenberg ha in förslagen om justeringar i
politiska inriktningsdokumentet. Dokumentet presenteras för den politiska styrgruppen 13 mars.

Rapport från utmaningarnas arbetsgrupper
Medverkande Carolyn Isaksson, Felicia Weinberg, Bengt Stenström

Psykisk hälsa
Arbetsgruppen vill vässa målen vad gäller suicidprevention.
En Analys- och handlingsplan har tagits fram sedan tidigare, bl.a. viktigt med sysselsättning för de
allvarligast psykiskt sjuka. Planen bör harmoniera med det som anges i det nya
inriktningsdokumentet för Nya perspektiv.
Representationen i arbetsgruppen behöver förstärkas, vill adjungera Ann-Marie Johansson
Handikappförbunden i arbetsgruppen. Framkommer också förslag om deltagande från östra
Värmland genom Katarina Hammargren, från Filipstad.Det finns en fördjupad handlingsplan för barnoch unga som gäller från 2017. Sofia Alm, som också har varit med i framtagandet av handlingsplan
föreslås ingå i arbetsgruppen. Beredningsgruppen beslöt till fråga ovan nämnda personer om
deltagande i arbetsgruppen.

Riskbruk och riskbeteende
Flera av målsättningarna har uppnåtts. Under 2016 har det varit mycket fokus på området och det
finns lokala arbetsgrupper som ger kraft. Arbetsgruppen vill inte förändra målsättningarna inför
kommande år, kommer istället att fokusera på att arbeta för att minska skillnader mellan kommuner.
Området barns övervikt kommer att övergå till arbetsgruppen Barn och ungas hälsa och
uppväxtvillkor. Anna Sandberg från landstinget kommer att finnas med i den arbetsgruppen.
Kariesmålet också flyttas till utmaning Barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor.
Spelberoende kan komma att bli ett framtida målområde.
Förslag om att adjungera brukarrepresentant, finns ett brukarråd på beroendecentrum, vore
naturligt att, vid utvalda tillfällen, ta med någon från den gruppen.

Äldres hälsa
Arbetsgruppen utökades under 2016 och har nu god representation från länet. Målen om minskning
av olämpliga läkemedel och undvikbar slutenvård har uppnåtts och kommer att justeras något.
Nytt mål om aktiviteter för yngre äldre föreslås.
Vill arbeta med samverkan utmaningarna emellan så som riskbruk/riskbeteende och psykisk hälsa för
äldre.

Övriga frågor
Utmaningarna ordföranden inbjuds till beredningsgruppens möte 24 april kl 14.30.

