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Minnesanteckningar RUG vuxenpsykiatri 2018 01 29
Närvarande: Jeanette Hjortsberg; LT Magnus Karlsson; Dalarnas nätverk för
psykisk hälsa, Lasse Sjöström; Avesta kommun, Monica Frisén; Malung, Lina
Holmström; Ludvika, Eva-Maria Björsland; Borlänge, Eva Hämberg; Högskolan
Dalarna och Lisa Ask; RD.
Förhindrade: Åsa Johansson; Falu, Helena Hannu Enochsson; RD, Jennifer
Haglind; Mora, Stefan Thungström; LT, Susanna Berglund; LT.
Gäster: Maria Ayob och Eva Randell Högskolan Dalarna.
Dalarnas representanter i det nationella nätverket ”Bättre psykosvård” - Indira
Dimac Hedemora kommun och Ulrika Andersson LT.

1. Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
2. ”Unga som varken arbetar eller studerar
Maria Ayob, student på Högskolan Dalarnas socionomprogram och Eva Randell
Högskolan Dalarna, presenterar projektplanen för det SUD- uppdrag som
utarbetats av RUG/vuxenpsykiatri. Maria kommer att göra kartläggningen inom
ramen för sina studier och Eva R är hennes handläggare. Se bilaga 1
”Projektplan unga som varken arbetar ell…” Avgränsning av målgrupp
diskuteras och föreslås vara 19 – 30 år. Det finns svårigheter att kartlägga
målgruppen och RUGens förslag är att utgå ifrån de som har kommunalt
aktivitets ansvaret. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för
ungdomar inte har fyllt 20 år.
3. Nationella riktlinjer vid schizofreni
Den 18 januari genomfördes ett seminarium vid vilket representanter från
Socialstyrelsen deltog. Under seminariet informerades om arbetet med att ta
fram nya riktlinjer samt de centrala rekommendationerna i remissversionen. 36
personer från kommun, landsting och brukarrörelse deltog. Under delar av
dagen deltog även några politiker. Via vårt virtuella mötesrum fanns även
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åhörare från Säter, Ludvika, Gagnef och Borlänge. Innan årsskiftet
sammanställdes en GAP- analys och ett remissvar från länet som
vidarebefordras via vår sjukvårdsregion till Socialstyrelsen. Se bilaga 2
”Utlåtande NR schizofreni 2018 Dalarna”. I vårt gemensamma arbete för 2018
prioriterar vi Delat beslutsfattande (SDM), Case Management (CM/VoS)och
Individuellt stöd till arbete (IPS).
- Delat beslutsfattande utgör grunden för allt vårt arbete. RUG uppdrar
till utvecklingsledaren att diskutera och efterfråga webbaserad
utbildning i insatsen. Kontakt tas med Ulla Karin Schön samt Louise
Kimby som är samordnare för nätverket Bättre psykosvård.
- Utbildning och implementering av CM/VoS görs genom de
utbildningar som ges genom högskolan samt genom att vi utvecklar
vårt förslag till kortare utbildning av chefer och metodstödjare. För att
arbeta fram den kortare utbildningen utses en arbetsgrupp: 2
representanter från kommunerna Borlänge och Ludvika (Lina
Holmström och Eva-Maria Björsland återkommer med namn), Barbro
Henriksson representerar LT och metodhandledare, Magnus
Carlsson brukarrepresentant.
- I länet ges arbetsförberedande insatser på olika sätt till personer
med psykisk funktionsnedsättning. För att öka inslagen av
principerna i IPS föreslås att vi undersöker möjligheterna för
kommunerna att pröva programtrogenhet till IPS i de nuvarande
insatserna. För att göra en sådan granskning behöver vi bjuda
in/köpa tjänsten från kunniga i metoden. Utifrån en sådan granskning
kan sedan utbildningsinsatser erbjudas.
4. RUG/Vuxenpsykiatris representanter i det nationella nätverket Bättre
psykosvård, Indira Dimac och Ulrika Andersson, berättar om det nätverk
som håller på att växa fram. Under de nätverksträffar som hittills har varit
så har en bredd av olika frågor diskuterats.
5. RUG/Vuxenpsykiatri beslutar att planera för en temadag med anledning
av NR schizofreni i september v 36. Förslaget är att dagen ges i Falun
på lasarettets föreläsningssal, då kan dagen också ges via länk. Kontakt
tas med samordnare för Bättre psykosvård för att höra om hjälp med
föreläsare.
6. Handlingsplanen 2018 diskuteras och fastslår. Handlingsplanen kommer
att presenteras för förvaltningschefsnätverket den 2 februari. Se bilaga 3
”Handlingsplanen 2018”

7. Rapporter:
-

-

Utbildningen, Vos 15 hp, som ges tillsammans med högskolan
Dalarna har startat. 27 medarbetare från kommun och landsting tar
del av utbildningen.
Projektet ” Vårdkedja för personer med självskadebeteenden och
omfattande vård och stödbehov”. Intervjuer med patienter/brukare är
genomförda, nu vill utvecklingsteamen fråga patienter/brukare om
synpunkter på några förbättringsinsatser. Både utvecklingsteam och
referensgrupp kommer att samlas under våren.
Arbetsgruppen för efterlevandestöd vid suicid har träffats och
planerar ytterligare en temadag i november.
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8. SKL: s överenskommelse med staten ”Insatser inom psykisk hälsaområdet 2018”. Ytterligare stimulansmedel kommer kommuner och
landsting till del även i år. Bl.a. så ska det länsgemensamma arbetet
följas upp som tidigare. 1 miljon betalas ut till LT för att stimulera
delaktighet och inflytande i både kommuner och LT.
9. Information om ”Psykiatrikollen” en webbenkät som tagits fram av
PsykosR. Se bilaga 4, 5 och 6 ”Information om Psykiatrikollen”.
10. Vi diskuterar inbjudan att anmäla oss som medlemmar i det ”Nationella
Rådet för Resursgrupps-ACT. Det s.k. rådet har inget nationellt uppdrag
och därmed egentligen inget mandat varför vi beslutar att inte bli
medlemmar.
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