Beredningsgruppen
Måndagen den 6 maj kl 13.15-16.30
Region Värmland, lokal Gasten
Föregående mötesanteckningar
Godkänns och kan läggas på hemsidan.
UMO online, fortsättning, förslag för 2020, medv. Kerstin Karlsson, Maria Larsson
Projektmedel fram till sista maj. Region Värmland har beviljat att det ska förlängas och finansierar
året ut. Önskemålet är att det ska kunna fortsätta och vidareutvecklas även efter årsskiftet.
Frågeställning kring finansiering, är det till exempel möjligt att Regionen betalar halva summan och
kommunerna delar på resterande del?
Diskussion kring Visibacare som alternativ för digital lösning, kostnad för det är 25 000:- i månaden
för 20 personer. Det skulle göra ungdomsmottagningarna mer digitala och samtliga
ungdomsmottagningar i länet kan använda möjligheten till skillnad från den tidigare lösningen där
samtlig personal har suttit på ungdomsmottagningen Druvan. Hur tar vi ärendet vidare? Eftersom
organisationen kring ungdomsmottagningarna ser olika ut är det viktigt att vi når rätt personer i
respektive kommuner. Det finns ett skriftligt dokument som förankras till Börje Ehinger och till
närmaste chefer i kommunerna som i sin tur får vidarebefordra till sina ansvariga chefer.
Beredningsgruppen föreslår att det också inbjuds till ett möte efter sommaren.
Anna-Carin kan vara behjälplig vid eventuell uppstart.
Hjälpredan, reviderad, medverkande Kerstin Karlsson, förslag bifogas
Information om ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar.
Kerstin går igenom förändringar från föregående års dokument. Arbetsgruppens förslag är att
dokumentet tillstyrks och att det kan gälla i två år (istället för som tidigare ett år).
Beredningsgruppen tillstyrker att dokumentet används och förordar arbetsgruppens förslag om
giltighet i två år.
Dokument sprids i regionen och till kommunerna via Mona Björn. Beredningsgruppen föreslår att
den även läggs på Vårdgivarwebben.
SIP dokument, revision, medverkande Mia Mossberg, material bifogas
Det har gjorts förändringar utifrån bytet från Meddix till Cosmic Link samt förändring till
dokumentägare Beredningsgruppen. Det nya dokumentet läggs ut på vårdgivarwebben.
Det finns ytterligare dokument och rutiner kring SIP. Finns det möjlighet att slå samman dessa
dokument på ett bra sätt? Anna-Carin undersöker möjligheten att Bengt Stenström kan arbeta med
att sammanfoga dokumenten.
Nya perspektiv seminarium 14, detaljplanering, värdskap, bekräftelse har gått ut
De som har möjlighet ses 9.30 för planering och förberedelser. Konferensen startar med lunch 12.00.
Värmlandsrådet har möte i lokalen fram till kl. 12. Vi behöver hjälpas åt att förbereda lokalen innan
start. Beredningsgruppen har värdskap. Anne Bylund håller ihop konferensen.
Stina Höök inleder konferensen som innehåller flera föreläsningar och många små inspel mellan
programpunkterna. Middag och underhållning under kvällen. Dag 2 innehåller fler föreläsningar och
mindre programpunkter och avslutas med överlämning till den nya politiska styrgruppen.
Katarina Averås står för dokumentationen.
Förslag till ny politisk styrgrupp för Nya Perspektiv, beslut 9 maj på Värmlandsrådet
Förslag till politisk styrgrupp (beslutas 9 maj): Fredrik Larsson, Region Värmland, Ann-Katrin Järåsen,
Torsby, Gunilla Ingemyr, Sunne, Peter Söderström, Arvika, Per-Samuel Nisser, Karlstad, Daniel
Schützer, Årjäng.

Livsperspektiv- utmaningarnas vårmöte 16 maj
Samtliga gamla arbetsgrupper är inbjudna tillsammans med nya deltagare.
Nya deltagare i utmaningarnas arbetsgrupp, förslag presenteras
Yvonne presenterar förslag på deltagare i nya grupper.
Åtagande för utmaningarna, bifogas
Godkänns enligt bifogat förslag. Skickas ut tillsammans med Aktuellt perspektiv inför mötet 16/5.
Möte 14/6 kommun och region, detaljplanering
Inbjudan har skickats ut med detaljerat program. Kommer inspel med kompetensförsörjning, Peter
Bäckstrand (Region Värmland) och Birgitta Nilsson (Karlstads kommun)
Nästa möte 17/6
Övriga frågor
Medel från SKL för Samverkan vid utskrivning från sluten vård kan rekvireras, 400 000:-. Tidigare har
liknande medel rekvirerats av ”gamla” Region Värmland. Hur medlen rekvireras i år är inte ännu
klart. Yvonne utreder hur medlen kan rekvireras.
Ärendet har varit diskuterat i arbetsgruppen för samverkan vid utskrivning från slutenvård för att
inhämta synpunkter på vad som är relevant att arbeta med framåt. Arbetsgruppen förordar att satsa
på att förbättra användandet av Samordnad individuell plan vid utskrivning från sluten vård i
Värmland. Ett förslag från arbetsgruppen är att medlen det bekostar del av persons tid till att arbeta
lokalt ute i länet. Beredningsgruppen tillstyrker att del av medlen avsätts till att bekosta tid för
person som kan arbeta lokalt för att främja användandet av SIP under resterande del av 2019.
Förslag på person Veronica Arnesson. Beredningsgruppen föreslår också att medlen används för att
bekosta fortsatt arbete som pågår med samverkansforum och workshops. Kan också vara relevant
att arbeta för en långsiktig lösning vad gäller utbildning i SIP för tex KTC. Skulle kunna samordnas
med Estherkonferensen 9 oktober.

