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 Länsnätverk förvaltningschefer 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer 
inom hälsa och välfärd, 2017-02-02 

1. Välkomna 

2. Mötets dagordning 

3. Förgående minnesanteckningar 

Angående NPÖ, alla kommuner kommer att se till att bli producent i NPÖ. 
Det som hindrar idag kan bl.a. vara verksamhetssystem som inte är kompatibla.  

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

Läggs till handlingarna.  

5. Samverkan vid utskrivning, Eva Lena Zachrisson och Hans Liljeberg 

Presentation av arbetsgruppen, uppdraget och handlingsplanen, som godkänns.  
Avesta kommun tillfrågar ekonom till ekonomigruppen, återkommer med svar. 

 
Information från arbetsgruppens möte när det gäller SIP modulen: 

• Den 2 februari är det möte med CGM, där några från arbetsgruppen 
kommer att vara med. Diskussion om prioriteringsordning för modulen 
är: 

1. Fylla i fast vårdkontakt 

2. En ruta för SoL och en för HSL 

3. Att kunna använda modulen för de som inte är inskrivna i 
slutenvården. 

• Vårdbegäran – Arbetet pågår med att digitalisera vårdbegäran – till dess 
att detta är klart så använd blanketten för vårdbegäran. SIP modulen är 
en utskrivningsplanering och ersätter inte SIP. En SIP är när patienten 
och de vårdgivare som behövs utifrån patientens behov tillsammans gör 
en planering. Dokumentationen från denna planering kan ske på många 
olika sätt – de viktiga är att patienten får en sammanhållen plan.  
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• Victoria Lindmo har ansvaret att samla ihop frågor angående digitala 
vårdplaneringen. När det inte fungerar i SIP modulen är det viktigt att 
verksamheten gör en felanmälan.  
 

1. Lathund för TakeCare samverkan kring SIP, finns på Region Dalarnas 
hemsida. http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-
valfard/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard/ 

 
Hjälpmedelsfrågorna är viktiga i processen. Arbetsgruppen behöver rådfråga 
och samarbeta med hjälpmedelsnämnden. Gunilla Lillhager arbetar med att 
uppdatera riktlinjer för hjälpmedel och behöver ett uppdrag från arbetsgruppen 
inför uppdateringen. Pia skickar mejlet till arbetsgruppen från Gunilla. 
Landstinget lyfter att det är önskvärt med representant från dem i 
rehabfrågorna, förslaget är att Anna Samuelsson, verksamhetschef för 
arbetsterapi/kuratorsverksamheten. Hon bör tillfrågas att delta i arbetsgruppen, 
när det gäller hjälpmedelskedjan/flödet, tillsammans med Moa Nordlund MAR 
och Eva-Lena Zachrisson MAS. 

 
Funktionsbrevlåda kommer att öppnas, där verksamheterna kan ställa frågor 
om arbetssätt och andra problem som uppstår. Kommer sedan att kopplas till 
frågor och svar via Region Dalarnas hemsida. sus@regiondalarna.se 

 
Hur fungerar det, röster från länet? 
Avesta kommun: Upplever att slutenvården släpper patienter och primärvården 
inte riktigt är med och tar över vid utskrivning. Saknar hjälpmedel och 
läkemedel vid utskrivning. Det förväntas att kommunen har tillgång till SIP 
modulen och som inte alltid är fallet. Vårdbegäran skickas inte. Röda patienter 
med snabba utskrivningar där kommunen inte hinner planera. Har bra dialog 
med både slutenvård och primärvård. Svårt att få till planering för tre 
vårdcentraler, tar mycket tid. 
Ltd Södra: Svårt att få till möten, när många aktörer ska vara involverade, 
tidskrävande.  
Ludvika kommun: Signalen från landstinget är att de inte fått information om 
den nya lagen och de avsäger sig därför arbetet. Annars fungerar allt 
förhållandevis bra, man löser det på något sätt, ser till patient/brukares behov. 
Gagnefs kommun: Har ett fungerande och bra samarbete över lag. 
Mora kommun: Slutenvården/Mora Lasarett. Det är ofta sena anmälningar att 
personer blivit inlagda, ibland sker det efter två till tre dagar. Personen kan då 
vara utskrivningsklar samma dag eller dagen efter. Den beräknade vårtiden 
stämmer sällan och ändras med kort varsel. Detta ger kort planeringstid för 
kommun och primärvård. Slutenvården har ett ansvar att tills att de läkemedel 
och hjälpmedel som personen behöver vid hemkomst medföljer för de första 7 
dagarna. Detta fungerar inte alls just nu vilket innebär problem speciellt om 
personen kommer hem fredag, lördag eller söndag. Primärvården är igång, men 
har intagit en lite passiv roll. Om någon påpekar att SIP behövs så kallar 
primärvården till en SIP. De går inte in och ställer frågan själv.  
 

 
Det nämns att det finns de som kallar till SIP som sedan inte deltar.  
Stort beröm till avdelning 58 på Falu lasarett som är duktiga på att arbeta och se 
nyttan med proaktivt arbete. 

http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard/
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard/
mailto:sus@regiondalarna.se
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Det är också viktigt att arbetsgruppen är med och ger stöd i 
implementeringsarbetet för ett så likvärdigt arbetssätt som det är möjligt i länet. 

 
Länsnätverket förvaltningschefer fortsätter att vara styrgrupp för arbetsgruppen 
SUS, där en del i styrgruppens uppdrag är att ge feedback till arbetsgruppen i 
deras arbete.  

 
SKL kommer fortsätta att kalla till nätverksträffar under 2018, en viktig del i det 
fortsatta arbetet i länet. Nätverket lyfter olika goda exempel men lyfter även 
problem, ett sätt att inhämta feedback och idéer från andra läns arbetssätt. 
Något som kommer att lyftas på nästa nätverksträff den 19 februari, är frågan 
om samtycke.  
Beslut: 

- Presenterad handlingsplan godkänns 
- Ann-Sofie Hopstadius, controller Avesta Kommun, väljs in i till ekonomigruppen.   
- SUS arbetsgruppen tar kontakt med Gunilla Lillhager i, vid uppdatering om 

hjälpmedel.  
- Innan SIP modulen fungerar optimal och vid en övergång använd blanketten för 

vårdbegäran 
- Länsnätverket förvaltningschefer är styrgrupp för SUS-arbetsgruppen. Ska ge 

feedback på arbetsgruppens arbete.  
 

2. Psykisk hälsa 2018 

a) Överenskommelse 2018 (information) 
Per informerar hur pengarna fördelats, överenskommelserna kommer att 
fortsätta några år till. Hur tänker vi långsiktigt? Bilder bifogas.  

b) Hur pengarna till ungdomsmottagningarna ska hanteras 
under 2018 

Förslaget att Landstinget även 2018 hanterar pengarna för 
ungdomsmottagningarna.  

Beslut:  

- Förslaget godkänns 

- En plan för hur pengarna ska användas presenteras på nästa möte, då beslut om 
pengar och plan tas.  

c) Medel till brukarmedverkan (beslut) 
Per presenterar hur Landstinget diskuterat hur pengarna ska användas. Ska 
identifiera brukarföreningar och gå ut till dem med ett brev (bifogades till 
dagordningen) och samla in förslag om vad de vill göra. Därefter samlar Per 
ihop breven och sammanställer förslagen. Presenteras vid chefsnätverket.  

Beslut:  

- Brevet bifogas även till minnesanteckningarna, sprid brevet.  

- Beslut om hur pengar ska användas fattas vid nästa möte.  

d) Ungdomshälsa – hur går arbetet (information) 
Det regionala nätverket ska ses över. Landstinget har medel för en 
processledare. I projektet ska det finnas utrymme för kommunerna att ha ett 
eget arbete – samordna de befintliga resurserna. Fokus är att sätta ungdomarna i 
centrum.  
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3. Regionalt samarbete kunskapsstyrning – Psykisk hälsa. Helena de 
la Cour, Landstinget Dalarna 

Helena är regional samordnare för Uppsala-Örebros sjukvårdsregion. Helena 
presenterar uppdraget och kunskapsstyrning psykisk hälsa. Psykisk hälsa är ett 
av de nationellt utpekade programområden som sätts igång. Nu börjar man 
efterfråga kommunala representanter i de regionala programområdena.  

Helenas bilder bifogas till presentationen. Mer om kunskapsstyrning inom 
sjukvårdsregionen går att hitta www.svnuppsalaorebro.se/index.htm 

4. Återrapportering för 2017 och handlingsplan för 2018 RUG 
vuxenpsykiatri, Lisa Ask (information och beslut).  

Återrapportering för 2017, uppdraget Psykisk hälsa har tagit mycket tid, övrigt 
finns beskrivet i bifogad PPT.  

Handlingsplan 2018 presenteras. Det kommer inte att finnas utrymme att arbeta 
med samordningen av Psykisk hälsa 2018, därför måste andra lösningar ses 
över. Handlingsplanen skickas ut och kommer att hanteras vid nästa möte.  

Beslut:  

- Återrapporten för 2017 läggs till handlingarna.  

- Beslut om handlingsplan för 2018 fattas vid nästa möte.  

- Chefsnätverket föreslår att primärvården ska finnas med i RUG vuxenpsykiatri. 
Helene Kastemyr får i uppdrag att se över en lämplig representant.  

5. Tillnyktringsplatser och fortsättning på LOB-uppdraget, Helena 
Hanno Enochsson (information och beslut) 

Beslut:  

- Arbetsgruppen kan avsluta LOB-projektet under 2018.  

6. Avstämning av VO-college Dalarnas årsplan för 2018, Dan 
Gustafsson, ordförande vård- och omsorgscollege (information). 

Det nya VO-college har funnits i ett år och det börjar bli tid att påbörja en 
diskussion om vad Vård- och omsorgscollege ska vara i framtiden. Nuvarande 
avtal som är tecknade om VO-college löper ut 2019-06-30, så diskussionerna 
om framtiden behöver starta.  

Under 2017 har den regionala och de lokala styrgrupperna formerat sig för att 
kunna organisera ett effektivt samverkande mellan arbetsgivare, arbetstagare 
och utbildare i hela Dalarna. Organisationen utvecklas kontinuerligt. Den 
regionala styrgruppen har strategiskt valt att jobba både med frågor av 
policykaraktär och konkreta aktiviteter. Alla regionala och lokala aktiviteter 
syftar till att nå de långsiktiga målen för VO-College Dalarna. 

Beslut:  

- Ulrika Gärdsback, Leksands kommun väljs som representant i Vo-colleges 
arbetsgrupp kring arbetsgivarens kompetenskrav.  

- Justin Cruseman, Mora kommun, väljs som ersättare.   

7. Rapport från nationella nätverk 

- NSK-S, Carina Johansson 
Diskuterade kunskapsguiden (www.kunskapsguiden.se) förhoppningsvis tar 
socialstyrelsen över. Minnesanteckningar från senaste mötet bifogas.  

http://www.svnuppsalaorebro.se/index.htm
http://www.kunskapsguiden.se/
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- Socialchefsnätverket, Malin Lindén Olsson 
Minnesanteckningar från socialchefsnätverket bifogas. 

- Regionala stödstrukturen (RSS), Helena Hanno Enochsson 
Partnerskapet diskuterades. Minnesanteckningar bifogas.  

- Hälso- och sjukvårdsdirektörerna, Elisabet Fransson 
Tas upp nästa gång.  

- Nätverket för ledning och styrning för psykiatrin (NSP), Per 
Söderberg 

Träffas fyra gånger per år. Senast diskuterades frågor runt barn och unga med 
missbruksproblematik, nära vård, NSPO – brukarperspektiv, samt nationellt 
självskadeprojekt.  

8. Aktuellt och information 

Partnerskapet, Carina Johansson och Helena Hanno Enochsson 
Partnerskapet diskuteras i både i NSK-S och RSS. Dalarna är ett av de få län 
som ännu inte haft partnerskapsdialog. En sådan planeras till chefsnätverkets 
möte i april. 

En film om partnerskapet visades och Carinas bilder om partnerskapet bifogas 
till anteckningarna.  

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Partnerskapet-samverkan-
for-en-kunskapsbaserad-socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-
sjukvard/Sidor/Default.aspx 

9. Övrigt 

- Regionkommun 

Processen pågår och frågan lyfts vid nästa möte.  

- Utvärdering av hemsjukvården.  

Frågan lyfts vid nästa möte.  

- SITHS-korten 

En fråga för SUS-gruppen. Det finns ett projekt på Landstinget och Åse 
Bohman är projektledare. Det finns även mycket information på Inera. 
www.inera.se/tjanster/identifieringstjanst-siths 

Helena Hanno Enochsson 
 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Deltagarlista 

Bilaga 2 Minnesanteckningar: Samverkan vid utskrivning 

Bilaga 3 Inbjudan till brukarråden (samma bilaga som skickades ut med 
dagordningen).  

Bilaga 4 PRIO medel bild 2018 

Bilaga 5 PPT Helena de la Cour, Kunskapsstyrning 

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Partnerskapet-samverkan-for-en-kunskapsbaserad-socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-sjukvard/Sidor/Default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Partnerskapet-samverkan-for-en-kunskapsbaserad-socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-sjukvard/Sidor/Default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Partnerskapet-samverkan-for-en-kunskapsbaserad-socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-sjukvard/Sidor/Default.aspx
http://www.inera.se/tjanster/identifieringstjanst-siths
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Bilaga 6 PPT Rapport arbetet 2017 handlingsplan 2017 

Bilaga 7 Ny fas - Partnerskapet 


