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2018 -10 - 29

Minnesanteckningar RUG vuxenpsykiatri 18 10 29
Närvarande: Stefan Thungström LT, Jeanette Hjortsberg; LT, Lina Holmström; Ludvika
kommun, Helena Hanno Enochsson; RD, Susanna Berglund; LT, Magnus Karlsson;
Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Lasse Sjöström; Avesta kommun, Britt - Marie
Lundgren Ståhl; Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Eva Maria Björsland; Borlänge
kommun, Monica Frisén; Malungs kommun
Förhindrade: Jennifer Haglind; Mora kommun och Åsa Johansson; Falu kommun

1. Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
2. Regionbildningen och kunskapsstyrningen
Helen Hanno Enochsson informerar om det senaste i processen med
regionbildningen som berör enheten Hälsa och Välfärd. Den organisatoriska
strukturen föreslås svara emot den struktur som är under uppbyggnad nationellt
med programområden på tre nivåer Nationella programområden (NPO), Regionala
programområden (RPO) och Lokala programområden (LPO). Det regionala
programområdet utgörs av sjukvårdsregionen, i vårt fall Uppsala – Örebroregionen
med 7 landsting/regioner och drygt 70 kommuner. För det lokala programområde
(LPO) i Dalarna ska styrgrupper inrättas som mottagare och aktörer för bl.a.
uppföljning och kunskapsspridning. I nuvarande förslag föreslås Styrgrupp/LPO för
psykisk hälsa, barn och unga, äldre och funktionshinder. I specifika frågor ska
arbetsgrupper utses.

3. VIP – vårdinsatsprogram
Som en del i uppbyggnaden av det nationella programområdet (NPO) och
kunskapsstyrningen ingår att ta fram Vård- och insatsprogram (VIP). VIP är ett
nationellt kunskapsstöd som ska tillgängliggöra all den kunskap som finns inom ett
område för personal i landsting och kommun. VIP utgår ifrån socialstyrelsens
nationella riktlinjer när sådana finns. Gå in på www.vardochinsats.se för att ta del
av den betaversion som finns presenterad. VIP- program för ”Schizofreni och
schizofrenilikande tillstånd” är först ut. En arbetsgrupp här i Dalarna tillsammans
med andra arbetsgrupper har varit delaktig i att arbeta fram delar av detta VIP
program. RUG/vuxenpsykiatri ombeds nu komma med synpunkter på det material
som finns. Synpunkterna skickas till lisa.ask@regiondalarna.se och sammanställs
vid nästa RUG mötet.
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4. Revidering av den länsgemensamma analysen och handlingsplanen;
Uppdrag psykisk hälsa/PRIO.
Revideringen är färdig och dokumentet har gått ut till SKL: s kontaktpersoner i
Dalarna som ska besvara den nationella enkäten i det s.k. ”Inmatningsverktyget”.
Sista datum för detta är 31 oktober 2018. Se bilaga 1. ”Uppdrag Psykisk hälsa Länsgemensam analys och handlingsplan 2018.pdf”

5. Nätverkets synpunkter på kommunernas och landstingets insatser i
länet
Som en del i uppföljningen och revideringen av ”Länsgemensam analys och
handlingsplan” ingår att brukarrörelsen lämnar sina synpunkter. 5 föreningar
träffades de 5 oktober för att komma med sina åsikter. Britt-Marie Lundgren Ståhl
sammanfattar. Brukarrörelsen är fortsatt kritisk beträffande tillgängligheten till
öppenvårdspsykiatrin. Det finns även en del att göra för att hjälpa patienter att
komma ihåg sina bokade besökstider. Likaså finns det förbättringar att göra
beträffande bemötande vilket är speciellt viktigt vid första kontakten. En riktad
utbildningsinsats föreslås. Vidare föreslås förbättringar gällande särskilda boenden,
så att basala färdigheter tränas. Det finns också frågeställningar angående SIP. För
att ta del av synpunkterna i sin helhet se bilaga 2. ”Synpunkter 2018
Brukarrörelsen.pdf”

6. Inflytande och delaktighetsprojektet (Målområde 111).
Rekryteringsprocessen är nu avklarad och Therese Olsson är projektanställd. Det
övergripande målet med projektet är att ”patienter, brukare och anhöriga ses som
medskapare i vård och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa; såväl på
individnivå som på verksamhetsnivå och systemnivå.” Projektledarens uppdrag, så
som det är formulerat, är att sprida kunskaper om betydelsen av inflytande och
delaktighet i olika former till kommunens socialpsykiatri och till landstingets psykiatri,
stödja intresseföreningar som rör psykisk hälsa till att utveckla sin verksamhet,
samla in synpunkter från intresseföreningar, såväl som från brukare som inte är
organiserade i nuvarande brukare- patient och intresseorganisationer och att delta i
olika regionala styrgrupper..

7. Rapporter:
Anordnade av gemensamma webbutbildning psykos
Vid två tillfällen har webbutbildning med temat psykos genomförts. Utbildningen har
genomförts i samverkan mellan Jeanette Hjortsberg öppenvårdspsykiatrin, Ulrika
Andersson öppenvårdspsykiatrin och Indira Dimac Hedemora kommun och Lisa ask
RD.

Vård och stödsamordning – utbildning chefer och metodstödjare.
(Målområde 4).
4 juni gavs en kunskapsdag till chefer som ett första led i att förankra idén med
metodstödjare. Dagen samlade 20 personer. Utbildningen till metodstödjare har
kommit igång och ges trots att det bara är tre personer som anmält sig till
utbildningen. Två utbildningstillfällen har genomförts.

Anhörigas situation - Efterlevandestöd vid suicid. (Målområde 5)
Planeringen för temadagen den 28 november är klar. 74 personer är anmälda för att
ta del av utbildningen på plats och 17 personer önskar delta via videouppkoppling.
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till dagen.
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8. Assistanshund – något för vår målgrupp?
Frågan aktualiseras med anledning av att en medarbetare från kommunal verksamhet
hört av sig och undrat över möjligheter och vägar att hjälpa en brukare att få en
assistanshund. En assistanshund kan assistera vid fysisk funktionsnedsättning, vid
hörselskada, alarmera vid diabetes eller epilepsi eller assistera vid psykisk sjukdom.
Enligt Myndigheten för delaktighet har inget landsting eller kommun fram till idag
ekonomiskt stöttat någon assistanshund, men assistanshund skulle kunna vara en del
av utbudet inom socialtjänsten eller betraktas som hjälpmedel inom ramen för hälsooch sjukvårdslagen. Läs mera på hemsidan ”Myndigheten för delaktighet”.
http://www.mfd.se/kunskapsomraden/assistanshundar/ samt se bilaga 3. Nuläge
utmaningar och framtid för assistanshundverksamheten.pdf

Bilaga 1 Uppdrag Psykisk hälsa - Länsgemensam analys och handlingsplan 2018.pdf
Bilaga 2 ”Synpunkter 2018 Brukarrörelsen.pdf”
Bilaga 3 Nuläge utmaningar och framtid för assistanshundverksamheten.pdf

Falun 18 11 05
Lisa Ask
Regional utvecklingsledare
Nästa möte RUG /Vuxenpsykiatri
Datum: 18 11 26

OBS! Välkommen på lunch klockan 12.15
Tid:13.15 – 16.00
Plats: Region Dalarna Lokal: Falurummet

