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Minnesanteckningar RUG vuxenpsykiatri 18 04 23
Närvarande: Helena Hannu Enochsson; RD, Monica Frisén; Malungs kommun,
Susanna Berglund; LT, Eva Maria Björsland; Borlänge kommun och Eva Hämberg;
Högskolan Dalarna, Britt Marie Lundgren Ståhl; Dalarnas nätverk för psykisk hälsa,
Magnus Karlsson; Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Lasse Sjöström; Avesta kommun,
Åsa Johansson; Falu kommun, Lina Holmström; Ludvika kommun, Stefan Thungström
LT och Lisa Ask; RD.

Förhindrade: Jeanette Hjortsberg; LT, Jennifer Haglind; Mora kommun.

1. Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna
2. Målområde 3.1 Revidering av SIP riktlinjerna.
En remissversion finns utarbetad och mötet går igenom dokumentet och kommer
med synpunkter. Se bilaga 1. Ytterligare synpunkter kan lämnas till Lisa Ask senast
den 14 maj. Vårt svar ska levereras till arbetsgruppen för revideringen senast den
21 maj.

3. Målområde 7. Självskadeprojektet – fortsättning?
Delar av projektet avslutas nu. Utvecklingsteamen har deltagit och följt utbildningen
som anordnats av SKL:s Innovationsguide och den delen av projektet är avslutad.
Utvecklingsteamen har kvar att ta fram ett förslag till vårdkedja, att skriva en rapport
och beskriva de förslag till fortsatt utveckling som framkommit vid intervjuer med
patienter/brukare samt att anordna en länsdag under hösten för spridning av
kunskaper. Det finns en hög samstämmighet med projektets fynd och nationella
rekommendationerna som presenterats i det nationella Självskadeprojektet. Se
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/rekommendationer-for-vard/

4. Målområde 5. Efterlevandestöd vid suicid - temadagen och broschyr.
Temadagen kommer att ges den 28 november. Föreläsare under dagen är Ulla
Karin Nyberg, psykiater och forskare och en mycket kunnig och inspirerande
föreläsare.
En broschyr är under arbete som ska vara färdig till temadagen. Tanken är att
broschyren ska finnas tillgänglig på polisen, ambulansen, akuten mm. Ett första
utkast är framtaget. Se bilaga 2.
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5. Val av kommunrepresentant med anledning av det sjukvårdsregionala
programområdet psykisk hälsa.
Det pågår arbeten i flera grupperingar gällande kunskapsstyrning. Det kan vara
svårt att överblicka hur detta hänger ihop. Ett av nätverken äe det
sjukvårdsregionala Uppsala – Örebrotill viket vi ska välja en kommunal representant.
Vår representant, åtminstone till ett första möte, är Monica Frisén Malung - Sälen.

6. Målområde 11. Inflytandemiljonen – projektplanen.
På uppdrag av nätverket för förvaltningschefer har Lisa Ask och Helena HannoEnochson tagit fram en projektplan för ”inflytande och delaktighet”. Projektplanen
ska godkännas av chefsnätverket fredagen den 27/4. Förslaget är att RUG
vuxenpsykiatri tar rollen som styrgrupp för projektet. Se bilaga 3.

7. Anordning av gemensamma utbildningar i kommun och landsting
lokalt.
På initiativ av Jeanette Hjortsberg diskuterades behovet av kortare utbildningar som
kan ges till medarbetare i kommun och landsting och som kan förläggas till
hemorten. Närvarande kommunrepresentanter bekräftar behovet. Ett förslag är att
en arbetsgrupp bildas som tar fram ett utbildningsunderlag till temat psykos och att
utbildningen kan webbsändas. Förslag till arbetsgrupp är Jeanette Hjortsberg, Ulrika
Anderson och Indira Dimac som är våra representanter i det nationella nätverket
Bättre psykosvård.

8. Målområde 4. Vård och stödsamordning – utbildning chefer och
metodstödjare.
Arbetsgruppen har träffats och startar satsningen genom att anordna en
inspirationsdag för enhetschefer. Se bilaga 4. Begreppet och funktionen
”metodstödjare” presenteras under dagen och erbjudande om att skicka utsedd
metodstödjare på en kortare utbildning presenteras. Den delen av utbildning ges
under hösten vid tre tillfällen. Planeringen för detta fortsätter.
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Lisa Ask
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