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 Länsnätverk förvaltningschefer 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer 
inom hälsa och välfärd, 2018-03-09 

1. Välkomna 

Ordförande Pia Joelsson hälsar alla välkomna.  

2. Mötets dagordning 

Godkänns.  

3. Förgående minnesanteckningar 

Helena ska justera efter Mora kommuns önskemål, under punkten ”trygg och 
säker hemgång”. Anteckningarna läggs till handlingarna.  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

Handlingarna kommer fortsättningsvis att läggas på Region Dalarnas webb. 
Helena återkommer med var de kommer att finnas.  

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

5. Samverkan vid utskrivning 

Hans Liljeberg, Victoria Lindmo, Eva-Lena Zackrisson, Sonja Nilsson och Moa 
Nordlund representerar arbetsgruppen under punkten.  

- Funktionsbrevlådan är igång. Adress: sus@regiondalarna.se. 

- Det är många diskussioner runt sekretess.  

- På sikt ska det finnas ett säkert och tydligt ställe att kunna göra 
vårdplanering och SIP.  

- Dem som är bäst lämpad ska skriva vårdbegäran, det är inte givet vem 
som ska göra det (utifrån organisation).  

-  Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag om digitalisering av 
vårdbegäran. Diskussion runt förslaget. Kommunerna är inte beredda 
att fatta beslut om förslaget. 

Beslut: Beslut om SUS-gruppens förslag på digitalisering av vårdbegäran ajourneras till nästa 
möte.  
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6. Psykisk hälsa 2018  

Överenskommelse psykisk hälsa, kontaktpersoner och ansvarig 
för regionala analysen  

Region Dalarna efterfrågar någon eller några som kan vara kontaktpersoner till 
SKL och ta över ansvaret för den regionala analysen och handlingsplanen. Det 
SKL och staten förväntar sig finns beskrivet i överenskommelsen.  

Beslut:  

- Helena får i uppdrag att bjuda in till en träff med kommunerna då kontaktpersoner 
och ansvarig för analysen utses.  

- De kommunala representanterna i chefsnätverket ser till att rätt personer kommer 
och att det finns representanter från alla kommuner.  

- Frågan om hur arbetet ska drivas fortsättningsvis (efter 2019) bör lyftas i 
diskussionerna om hur arbetet med hälsa och välfärd ska bedrivas i den nya 
regionen.  

Kunskapsstyrning – programområde psykisk hälsa 
Ett av de områden som man kommer att arbeta vidare med på 
sjukvårdsregional nivå, är programområdet psykisk hälsa. I det arbetet önskar 
man att involvera kommunerna och söker efter en kommunal representant från 
varje län.  

Beslut:  

- RUG vuxenpsykiatri bör involveras i diskussionerna.  

- RUG vuxenpsykiatri får i uppdrag att välja ut en person som deltar i arbetet. 

Rapport från ungdomsmottagningarna 
Lyfts på nästa möte.  

Brukarsamverkan: PRIO-medel. Per Söderberg 
Per beskriv initiativet brukarsamverkan vid förra mötet. Förlag från 
Landstinget: Region Dalarna får förvalta pengarna och anställa en 
brukarkoordinator.  

Beslut: 

- Chefsnätverket godkänner att pengarna förs över till Region Dalarna 

- Region Dalarna återkommer till nätverket med förslag på projektplan och budget för 
projektet.  

7. Revidering av handlingsplan RUG äldre, Lotta Jansson, ordförande 
RUG äldre och Katarina Johansson, utvecklingsledare. 

Presentation av hur arbetat har gått, samt genomgång av förslag till ny 
handlingsplan. Diskussion om ÖJ sammanställningen behövs, inget beslut 
fattades om ÖJ. Bilder bifogas till anteckningarna.  

Beslut:  

- Handlingsplan för 2018 godkänns.  

- Frågan om ÖJ lyfts vid nästa möte.  
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8. Revidering av handlingsplan RUG funktionshinder, Carl Widman, 
vice ordförande och Maria Eklöf utvecklingsledare 

Presentation av ny handlingsplan och de resonemang som legat bakom 
omstuvningen i den nya planen. RUG har utgått från FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter samt de nationella målen funktionshinderspolitiken.   

Beslut: Handlingsplan för 2018 godkänns.    

9. Revidering av handlingsplan RUG vuxenpsykiatri, Lisa Ask, 
utvecklingsledare, Region Dalarna.  

Beslut: Handlingsplan för 2018 godkänns.    

10. Revidering av handlingsplan RUG barn och unga, Britta Johnsson, 
utvecklingsledare Region Dalarna 

Genomgång av årets aktiviteter. BBIC: en regional samordnare efterfrågas, 
Familjehem: har varit lyckosamt arbete under 2017, men plockats bort från 
årets handlingsplan. Psykisk hälsa, det kommer statliga medel till kommunerna. 
Diskussioner i RUG barn och unga om att erbjuda utbildning i 
Norrköpingsmodellen. Beslut om detta bör fattas, men riktlinjerna för pengarna 
har inte kommit ännu.  

  Beslut: 
- Handlingsplan för 2018 godkänns (förutom delen om det nationella stödet, se 

punkten nedan).  

- Beslut om Norrköpingsmodellen lyfts vid nästa möte.   

11. Revidering av handlingsplan RUG missbruk, Sten Eriksson, 
utvecklingsledare, Region Dalarna (beslut)   

Det som planerades för 2017 har i de flesta fall genomförts. En arbetsgrupp för 
spelmissbruk är utsedd. LOB fortsätter under en del av 2018. Sten deltar i 
arbetsgruppen barn och unga vuxna missbruk. Diskussioner pågår om 
gemensamt brukarråd.  

Beslut: Handlingsplan för 2018 godkänns 

12. Delrapport från arbete med missbruk: barn och unga. Sten Eriksson 
och Britta Johnsson  

Delrapport utskickad, men kommer att även att bifogas till 
minnesanteckningarna. Förslag som lyfts och som kommer att utvecklas. 

- Utveckla TN-platser för de under 18 år. 

- Utveckla baskursen i riskbruk, missbruk, beroende som ges inom SUD. 

- Planera för kompetensutveckling, samarbeta med de som kan.  

Slutrapporten kommer att bli färdig under året.  

13. Asylfrågor och flyktingmottagning kopplat till socialtjänst. 

En fråga från RUG – barn och unga. Det upplevs som att det pågår många 
parallella processer och arbeten inom asylfrågor och flyktingmottagning. Skulle 
en arbetsgrupp kunna få i uppdrag att inventera vad som pågår?  

Länsstyrelsen har ett nätverk och vi bör använda de forum och nätverk som 
finns. 

Beslut: RUG barn och unga får lyfta frågan till Länsstyrelsen.  
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14. Regionkommun, Helena Hanno Enochsson  

Frågan om hur välfärdsområdet ska se ut efter 2019 är fortsatt aktuell. Rådet 
för välfärdsområdet är arbetsgrupp och ska lämna ett förslag till 
referensgruppen för regionbildningen. Chefsnätverkets AU är tjänstepersonstöd 
till arbetet.   

Tre delar i uppdraget: 

- Vilken roll ska välfärdsrådet ha och hur ska representationen se ut? 

- Var ska enheten ”hälsa och välfärd” finnas när Region Dalarna 
försvinner? 

- Hur ska verksamheten se ut (en grov skiss). 

Utifrån dessa tre delar formuleras ett förslag.  

15. Nära vård, Elisabet Fransson  

Kort information om vad som hänt inom pilotprojektet nära vården – Södra 
Dalarna. Annichen Kringstad är ny projektledare för arbetet. Projektgrupp 
håller på att riggas, projektdirektiven är framtagna. Nu handlar det till stor del 
om att hitta arbetssätt.  

16. Länsgemensam rutin för undersökning och åtgärd i samband med 
förväntat dödsfall 

Beslut: Förslaget till den länsgemensamma rutinen godkänns.    

17. Revidering av: Länsgemensamt vårdprogram – hjärtsvikt. 

Beslut: Revideringen av länsgemensamt vårdprogram för hjärtsvikt godkänns.  

18. Information 

Nationell överenskommelse om jämställdhet. Fokus: våld i nära 
relationer.  

Staten erbjuder RSS (regionala stödstrukturen) pengar för att arbeta med våld i 
nära relationer. Pengarna ska bl.a. gå till en tjänst. SKL har inte kommit ut med 
kravspecifikationen för uppdraget. Kommer under mars/april.   

Hemsjukvårdsutvärderingen 
Alla fokusgrupper och intervjuer är genomförda, sammanställda och 
analyserade. Tre workshops planeras i maj: 16:e i Mora, 17:e i Borlänge och 18:e 
i Hedemora. Program ska skickas ut. Rapporten förväntas vara klar i 
månadsskiftet augusti-september 2018. 

19. Nationella nätverk 

Socialchefsnätverket 
Minnesanteckningar bifogas.  

20. Övrigt 

Översyn ”alla vinner”. Det finns en arbetsgrupp i hjälpmedelsnämnden som ser 
över ”första veckan när det gäller hjälpmedel”.  
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Helena Hanno Enochsson 
 

 
 

Bilagor 
1. Deltagarlista 

2. PPT: Regional handlingsplan 2018. Stöd till personer med 
funktionsnedsättning.  

3. PPT: Handlingsplan barn och unga + missbruk barn och unga vuxna. 

4. Delrapport barn och unga missbruk 

5. Beslutat länsgemensamt vårdprogram. 

6. Anteckningar från socialchefsnätverket. 

7. Regional stödstruktur (med nuvarande syfte och mål).  

 


