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Minnesanteckningar RUG vuxenpsykiatri 18 05 28
Närvarande: Jeanette Hjortsberg; LT, Helena Hannu Enochsson; RD, Monica Frisén;
Malungs kommun, Susanna Berglund; LT, Britt Marie Lundgren Ståhl; Dalarnas nätverk
för psykisk hälsa, Magnus Karlsson; Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Lasse
Sjöström; Avesta kommun, Åsa Johansson; Falu kommun, Jennifer Haglind; Mora
kommun och Lisa Ask; RD.
Förhindrade: Eva Maria Björsland; Borlänge kommun, Lina Holmström; Ludvika
kommun och Stefan Thungström LT.
Gäster: Maria Ayoub och Eva Randell Högskolan Dalarna.

1. Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
2. Målområde 8.1 Unga vuxna som varken arbetar eller studerar.
Maria Ayoub från Högskolan Dalarna, som har uppdraget att kartlägga
problematiken kring unga som varken arbetar eller studerar, ger oss en delrapport.
De flesta intervjuerna är klara och de intervjuade har varit intresserade och uppfattat
att området är angeläget. Vidare har Maria gjort en litteraturgenomgång.
Gemensamma faktorer för målgruppen tycks vara bl.a. att det rör personer som
undviker sociala relationer, ofta har tidiga problem i skolan och ofta psykiska
problem. Utgångspunkten för vilka insatser som erbjuds varierar världen över. I
Japan exempelvis satsar man på psykoterapi och arbetsterapi medan det är
vanligare i Europa med fokus på utbildning och praktik. Samverkan mellan vård och
stöd är viktigt, liksom olika kombinationer av insatser som utbildning, arbetsträning
och terapi samt att mötesplatser upprättas. Stödet behöver finnas under en lång tid.
Maria återkommer under hösten och bokas även in för att rapportera till nätverket för
förvaltningschefer.

3. Vårdinsatsprogrammet (VIP) – psykos.
Arbetet med att ta fram och sprida nationella vård- och insatsprogram inom området
psykisk hälsa sker inom ramen för SKL och statens överenskommelse ”Stöd till
riktande insatser inom området psykisk hälsa” i samverkan med utvecklingsarbetet
inom Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Arbetet drivs med stöd
av Uppdrag Psykisk Hälsas kansli (UPH) på SKL. Samordnare för VIP -psykos i
Dalarna är Jeanette Hjortberg och nationellt ansvarig är Louise Kimby. För att ta del
av arbetet gå in på: www.vardochinsats.se

11

Målområden refererar till målområden i handlingsplanen.

Myntgatan 2 | SE-791 51 Falun | +46 (0)23 77 70 00 | info@regiondalarna.se | bg 5599-3331 | org nr 222000-1446 | www.regiondalarna.se

2(3)

4. Målområde 6. IPS – landstingets RAK -projekt.
Jeanette Hjortsberg informerar om RAK projektet som står för ”Rätt Använd
Kompetens”. Syfte med projektet är att personal med rätt kompetens ska utföra de
administrativa arbetsuppgifterna. En kartläggning visar att en del av
arbetsuppgifterna hamnar inom området ”Vård nära service”, arbetsuppgifter som
fixa kaffeautomat, tvätta bilar, brandombud, miljöombud mm. Dessa uppgifter skulle
kunna skötas av en ny ”personalkategori” bl.a. för personer med anpassad
anställning med lönebidrag, personer med psykisk funktionsnedsättning som får
stöd enligt IPS2 m. fl. I länet har vi inget pågående regionalt arbete med
implementering av IPS. Spridande av intentionerna i RAK projektet kan utgöra en
del i att öppna upp arbetsplatser för personer som skulle kunna får sina insatser
samordnade enligt IPS principer.
.

5. Rapporter
•

Målområde 7. Självskadeprojektet

Det finns nu ett underlag till en vårdkedja för målgruppen och en rapport gällande
projektet ska skrivas. Det är också planerat för en temadag under vilket projektet
avrapporteras och förhoppningsvis att en fortsättning kan presenteras. Temadagen
är planerad till 1 november. Till temadagen bjuds även ansvariga för landstingets
”Självinläggningsprojekt” eftersom målgruppen i hög utsträckning tar del av den
insatsen.
•

Målområde 11. Inflytandemiljonen – projektet Inflytande och delaktighet.

Beslut att godkänna projektplanen fattades vid chefnätverkets möte på Region
Dalarna den 27 april. RUG vuxenpsykiatri utgör styrgrupp för projektet. En
anställningsannons är nu ute och anställningsintervjuer planeras innan semestrar.
För att genomföra intervjuer utses förutom Helena Hanno Enochsson, Britt Marie
Lundgren Ståhl; Dalarnas nätverk för psykisk hälsa och Susanna Berglund från
öppenvårdspsykiatrin (ersättare Jeanette Hjortsberg).
•

Anordnade av gemensamma webbutbildningar.

Arbetsgruppen, bestående av Jeanette Hjortberg LT, Indira Dimac Hedemora
kommun, Ulrika Andersson Öppenvårdspsykiatrin samt Lisa Ask, har arbetat fram
ett underlag för att ge två förmiddagar med utbildning om psykos. Utbildningen ska
erbjudas medarbetare i kommun och landsting och webbsändas. Planerade datum
är 4 och 25 oktober 9.00 – 12.00. Inbjudan kommer senare.
•

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

4 juni ges en kunskapsdag till chefer som ett första led. Utbildningen till
metodstödjare ordnas under hösten. Inbjudan kommer senare.
Målområde 2. Öppna jämförelser
Sedan 2014 har de regionala utvecklingsledarna haft chefsnätverks (RD) uppdrag
att ge stöd till kommunernas arbete med Öppna jämförelser. För sakområdet
socialpsykiatri inleddes arbetet 2016. Årligen har ett inmatningsseminarium
anordnats, varje sakområde har sammanfattat Dalarnas resultat i en rapport och ett
analysseminarium getts under hösten. Nu är chefsnätverkets beslut att det endast är
tillräckligt med ett inmatningsseminarium. Inga rapporter kommer således att skrivas
och det kommer inte att ges något analysseminarium 2018.

IPS – Individuellt stöd till arbete. En prio 1 rekommendation enligt Nationella riktlinjer vid
schizofreni.
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6. Regionbildningen
Rådet för välfärdsutveckling är färdiga med ett förslag för hur verksamheten inom
hälsa och välfärd ska bedrivas efter 2019, då Landstinget och Region Dalarna slås
samman. Till sin hjälp har de haft chefsnätverkets AU
Målsättningen har varit att behålla en plattform för gemensam samverkan mellan
kommun och landsting. Rådet har inte gått in på innehållet i verksamheten, det är
något som chefsnätverket kommer att arbeta med under hösten.
Ett politiskt råd föreslås även finnas i fortsättningen, men att rådet ska breddas och
bestå av representanter från alla kommuner och bestå av ordförande från
socialnämnd eller motsvarande, samt presidiet för hälso- och sjukvårdsnämnden i
den nya regionen.
En grundbemanning bör finnas och den ska finanserias genom att kommuner och
den nya regionen tecknar avtal, såsom vi har idag (avtalen täcker fyra tjänster).
Än så länge finns det inga förslag på innehåll, vilka regionala utvecklingsgrupper
som ska finnas kvar och hur de ska bemannas. Det arbetet fortsätter i höst utifrån
de diskussioner som har förts i chefsnätverket.

7. Övriga frågor:
•

Gott exempel på inflytande och delaktighetsarbete - Borlänges boendeplan
på remiss.

Den 25 maj var Anett Andersson, utvecklingsledare från Borlänge, inbjuden till ett
möte med Dalarnas nätverk för psykisk hälsa för att presentera den boendeplan
som arbetats fram för personer med psykisk funktionsnedsättning och som nu är ute
på remiss. Möjligheten att ta del av boendeplanen innan beslut fattas uppskattades
av representanterna från brukarrörelsen. För att ta del av boendeplanen gå in på
länken: https://www.borlange.se/siteassets/dokument/nyheter/remissutgavaboendeplan-socialpsykiatri.pdf
•

”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”.

Socialstyrelsen har publicerat en delrapport gällande statens satsning mot bakgrund
av överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”.
Delrapporten är en uppföljning av det utvecklingsarbete som prioriteras och
genomförs i kommuner, landsting och regioner. För att ta del av rapporten gå in på
länken:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20970/2018-5-14.pdf
•

Revidering Länsgemensam analys och handlingsplan – psykisk hälsa
Dalarna 2018

För planering av årets revidering av det länsgemensamma arbetet med analys och
handlingsplan är ett möte bokat till den 12 juni.

Falun 18 06 21
Lisa Ask
Regional utvecklingsledare
Nästa möte RUG /Vuxenpsykiatri
Datum: 18 08 27 klockan 13.15
Tid:13.15 – 16.00
Plats: Region Dalarna Lokal: Falurummet

