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Minnesanteckningar RUG vuxenpsykiatri 18 09 24 
Närvarande: Stefan Thungström LT, Jeanette Hjortsberg; LT, Lina Holmström; Ludvika 
kommun, Helena Hannu Enochsson; RD, Susanna Berglund; LT, Magnus Karlsson; 
Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Lasse Sjöström; Avesta kommun och Lisa Ask; RD. 
På Skyp Britt - Marie Lundgren Ståhl; Dalarnas nätverk för psykisk hälsa  
 
Förhindrade: Eva Maria Björsland; Borlänge kommun, Monica Frisén; Malungs 
kommun, Jennifer Haglind; Mora kommun och Åsa Johansson; Falu kommun 
Gäst: Helena de la Cour. 

 

1. Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

  

2. Nationell planering för kunskapsstyrning och regionalt resurscentra 
Helena De La Cour sjukvårdsregional samordnare för kunskapsstyrning Landstinget 
Dalarna besöker RUGen och informerar. För att utveckla, sprida och använda bästa 
kunskap, med målet att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje 
patientmöte, utvecklas nu ett nationellt gemensamt system i samarbete mellan 
staten, sjukvårdsregioner och kommunerna. Se bilaga 1 ” RD Landsting och 
regioners system för kunskapsstyrning” 

3. Regionbildningen 

Helen Hannu Enochsson informerar om processen för med region bildningen och 
framtida organisation och uppdrag för enheten Hälsa och Välfärd. Organisatoriskt   
föreslås enheten att ligga under landstingets centralförvaltning. RUGar och 
arbetsgrupper kommer troligen att finnas kvar men med andra arbetsuppgifter. 
Nätverket för förvaltningschefer kommer att utarbeta ett förslag. Se bilaga 2 
”Regionbildningen Hälsa och välfärd”. 

 

4. Självskadeprojektet – planering. 

Det utarbetade förslaget till vårdkedja godkänns. Vårdkedjan såväl som projektets 
slutsatser behöver spridas en temadag planeras till den 10 december. Nuvarande 
projekt avslutas i och med detta. Utvecklingsteamen och referensgruppen har 
träffats och fortsatt diskussion behövs för att utarbeta ett förslag till fortsatt arbete. 
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5. Revidering av den länsgemensamma analysen och handlingsplanen; 
Uppdrag psykisk hälsa/PRIO. 

Representanter från 12 kommuner o LT samlades i juni och la upp en plan för 
revideringen. Alla kommuner har rapporterat, till Jessica Pedersén från Rättvik, vilka 
insatser som pågår mot bakgrund av den nationella satsningen. En 
sammanställning av kommunernas arbete kommer att tillföras i årets rapport. Alla 
RUGar har reviderar sina prioriterade utvecklingsområden. Arbete med redigering 
och layout pågår nu och rapporten kommer att tas upp i Region Dalarnas nätverk för 
psykisk hälsa den 30 augusti och därefter när slutgiltig redigering är klar, skickas ut 
till landstinget och alla de kontaktpersoner som är anmälda till SKL. 31 oktober är 
sista datum för inmatning till SKL. 

6. Inflytande och delaktighetsprojektet – rekrytering av brukarinflytande 
samordnare.  

Målområde 11. Inflytandemiljonen – projektet Inflytande och delaktighet. 

Rekryteringsprocessen är nu avklarad och projektuppdraget erbjudet till en person 
som kommer att presenteras för RUGen så snart alla detaljer beträffande 
anställningen är klar. 

7. Rapporter: 

Målområde 2. Identifiera förbättringsområden  

En temadag gavs den 5 september för att aktualisera de Nationella Riktlinjerna vid 
schizofreni.  57 personer deltog på plats och 18 personer via webbsändning. 

Den reviderade upplagan av de nationella riktlinjerna kommer att publiceras 26 
september. 

Anordnade av gemensamma webbutbildning psykos 

Webbutbildningen är planerad och en nbjudan till utbildningen har gått ut. Två 
utbildningstillfällen kommer att ges. Ca 40 personer är anmälda till utbildningen. 

Målområde 4. Vård och stödsamordning – utbildning chefer och metodstödjare.  

4 juni gavs en kunskapsdag till chefer som ett första led i att förankra idén med 
metodstödjare. Dagen samlade 20 personer. Utbildningen till metodstödjare har 
kommit igång och ges trots att det bara är tre personer som anmält sig till 
utbildningen. 

Målområde 5 anhörigas situation - Efterlevandestöd vid suicid. 

Planeringen för temadagen den 28 november är klar. Huvudföreläsare Ullakarin 
Nyberg, Henrik Jansson talar om primärvårdens suicidpreventiva arbete och Lena 
Matson om suicidpreventivt arbete i länet. Inbjudan är utskickad. 

8. Övriga frågor:  

Föreningen IFS (Intresseföreningen för schizofrenin) har aktualiserat behovet av att 
utveckla kvaliteten på boenden. Inga gemensamma satsningar på detta område 
planeras i nuläget från RUG/Vuxenpsykiatri. 

 

Falun 18 10 05 
Lisa Ask 
Regional utvecklingsledare 
 

Nästa möte RUG /Vuxenpsykiatri 

Datum: 18 09 24 

Tid:13.15 – 16.00  

Plats: Region Dalarna Lokal: Njupeskär  


