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Länsgemensam psykiatri
Handläggare

Datum

Jeanette Eklind

2019-03-14

Diarienummer

Plats

Konferensrum Nordstjärnan, Regionens hus

Närvarande

Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri
Per Söderberg, beställarchef Karlstad kommun
Lisa Brunzell, folkhälsostrateg Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten
Ann-Charlotte Larsson, skolsköterska Sunne kommun
Jeanette Eklind, chefssekreterare länsgemensam psykiatri

Frånvarande

Mats Brorsson, skolchef Kils kommun
Annika Andersson, ANDTS-samordnare länsstyrelsen
Åsa Wahlén, verksamhetschef vårdcentralen Skoghall/Lövnäs
Arbetsgrupp Riskbruk och riskbeteende
Föregående minnesanteckningar
Förslag på nya målen har lyfts till beredningsgruppen. Ingen återkoppling
om beslut kring nya mål.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
Diskussion
Planering vår och höst 2019

Möte den 22 maj kvarstår, tid och lokal för mötet ändras dock till kl 09.00 –
12.00, Regionkontoret, lokal Landgången, våning 3. Avslutar med
gemensam lunch.
Mål- och åtgärdsdokument

Genomgång av förslag på utmaningarnas arbete mot ett livscykelperspektiv.
Arbetssättet ska underlätta samarbete och samverkan mellan huvudmännen
för befolkningens bästa. Se bifogat dokument för mer information.
Förslaget på utmaningarnas arbete kommer att tas på beredningsgrupp den 8
april.
Revidering av handlingsplanen, se bifogat dokument. Handlingsplanen på
Region Värmlands hemsida uppdateras.
Information
Nytt uppdrag och framtida roll

Per Söderberg har fått ett nytt uppdrag inom vård- och
omsorgsförvaltningen Karlstad kommun. Detta innebär att Per Söderberg
kommer lämna arbetsgruppen Riskbruk och riskbeteende efter seminariet i
maj 2019. Yvonne Lennemyr har fått i uppdrag att hitta en ersättare för Per
Söderberg.
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Carolyn Isaksson meddelar att hon kommer vara sjukskriven från och med
den 18 mars till och med den 15 maj, ersättare Ulrika Thufvesson,
verksamhetschef asyl- och flyktinghälsa. Ulrika Thufvesson kommer dock
inte vara delaktig i arbetsgruppen utan Åsa Wahlén har fått fråga om hon
kan vara kontaktperson mot Yvonne Lennemyr under Carolyn Isakssons
sjukskrivning. Åsa Wahlén har ännu inte återkopplat. Tackar Åsa Wahlén
nej tar Lisa Brunzell uppdraget som kontaktperson.
Carolyn Isaksson kommer avsluta sin tjänst i Region Värmland den 7 juni.
Yvonne Lennemyr är informerad om behov av ersättare.
Övrigt
Antilagningsinsats ”TÄNK OM”

Lisa Brunzell informerar att Region Värmland tillsammans med
länsstyrelsen jobbar med nationell informationssatsning ”TÄNK OM” för
att minska langning av alkohol till minderåriga. Insatser ska göras inför
skolavslutning/student.
Karlstad kommun har tidigare år tagit fram en folder inför skolavslutningen.
I år ska en folder tas fram tillsammans med regionen. Foldern ska gälla hela
länet och kunna användas året runt. Ett arbete planeras även med att ta fram
en kommunikationsstrategi kring hur man ska arbeta med frågan på lång
sikt.
Nya tag kommer att göras kring arbete med tobaksfria skolgårdar.
Under hösten 2019 ska en drogvaneundersökning genomföras i Värmland.
Lisa Brunzell kommer vara delaktig i planeringen som startar snart.
Vid anteckningarna

Jeanette Eklind

