Minnesanteckningar Beredningsgruppen
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•
•

11 februari
13.15-16.30
Regionkontoret, Lagergrens gata 2
Gasten, Plan 4

Föregående mötes minnesteckningar
Godkänns efter mindre justeringar, klar att läggas på hemsidan.
Kartläggning av regionala grupper inom välfärdsområdet, medverkande Åsa Löfvenberg
Åsa har gjort en kartläggning av regionala grupper inom välfärdsområdet i Värmland.
Vilka uppbyggda strukturer för samverkan mellan huvudmän har vi? Nu finns vårdgivarwebben
- där finns stora mängder avtal och överenskommelser.
Vad gäller ledning och styrning av gemensamma områden finns Nya perspektiv och Central
Ledningsgrupp (CLG) för utveckling av missbruks- och beroendevården.
Åsa presenterar följande förslag att arbeta vidare med
o Utveckla ledningssystem för samverkan
o Värna den informella och relationsskapande arenan för samsyn
o Samla personer och funktioner som medverkar i kunskapsstyrningssammanhang i en
länsgrupp för samsyn, prioritering och samordning
o Inventera och inkludera socialtjänstens utvecklingsledarfunktioner i kunskapsstyrning,
synkronisera i tillämpliga delar med hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete
o Se över alla avtal och överenskommelser som idag reglerar ansvar och samverkan. Ta
fram ett gemensamt avtal för huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar.
Se mer information i bifogad ppt
Beredningsgruppen ställer sig positiv till föreslagna punkter. Eventuella synpunkter på
kartläggningen meddelas Åsa Löfvenberg. Dokumentet godkänns för utskick.

•

Planering av träff 15 mars, socialchefer och områdeschefer
- Kunskapsstyrningen i länet - kartläggningen som underlag - hur gör vi i länet, hur tar vi hand
om kunskapen?
- Nya perspektiv framåt

•

Aktuellt regionen och kommunerna
Översyn av område öppenvårds organisation pågår.
Avvikelsehantering - hur tar vi vara på avvikelser? Vilken väg kan vi gå för att hantera
avvikelserna tillsammans på ett bra sätt. Beredningsgruppen ger Ulla Engström i uppdrag att
sammankalla representanter från Region Värmland och kommunerna för att diskutera frågan
vidare.

•

Planering av kommande möten
Nästa möte är den 11 mars kl 13.15-16.30

Från 14.30 ordförandena för utmaningarna deltar
•

Politiskt inriktningsdokument
Beredningsgruppen och ordföranden för utmaningarna går igenom förslaget till politiskt

inriktningsdokumentet. Dokumentet godkänns med några mindre synpunkter.
•

NP 14, program, inbjudan går ut under veckan
Inbjudan har skickats ut.

•

Livsperspektiv- hur arbetar vi vidare?
Beredningsgruppen och ordföranden ställer sig positiva till utvecklingen av arbetet till ett
livsperspektiv. Betonar vikten av att inte tappa fokus på områden som löper över åldrarna så
som psykisk hälsa.
Vid kommande möte med arbetsgrupperna, den 16 maj, ges arbetsgrupperna i uppdrag att
organisera om sig och skapa nya strukturer för det fortsatta arbetet.
Diskussion om hur vi säkerställer att kännedomen om Nya perspektiv och värdet av tillit och
förtroende sprids i verksamheterna.

•

Övriga frågor
Stina Höök och Yvonne Lennemyr inbjudna till Värmlandsrådet 8 mars.
Rekrytering pågår till kommunkoordinator, som ska vara stöd till kommuncheferna. Personen
kommer att ha sin anställning i Karlstads kommun.

