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1. Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
2. Fontänhuset Falun, Lotta Norlander.
Det är nu klart med lokal på Tullkammaregatan 2 och Fontänhuset har öppnat, nu
med ca 16 medlemmar. Information finns att få på Finsam Faluns hemsida
www.finsamdalarna.se/falun/samverkan-i-falun/pagaende-verksamheter/ffontanhus-falun/
I princip ska huset vara öppet för hela Dalarna men det är i nuläget oklar med
finansiering från andra kommuner.

3. Information om avdelningen Hälsa och Välfärd
Avdelningschef Tanja Mårtensson tillträder sin tjänst i augusti därefter kommer
utvecklingsledare/processledare att tillsättas. RUG/vuxenpsykiatri upphör efter det
inplanerade mötet i juni. Två uppdrag och arbetsgrupper väntas bli klara inom
psykisk hälsa- området, implementering av Vård insatsprogrammet (VIP) schizofreni
och Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer/Dalarna. Klargörande av uppdragen
kommer från chefsnätverkets AU.

4. Inflytande och delaktighetsprojektet, Therese Olsson
Inspirationskväll
En inspirationskväll har genomförts med inbjuden gäst från NSPH, Mårten Jansson.
Träffen samlade 7 av de aktiva Dalaföreningarna. Frågor om viktiga områden att
driva i länet för föreningarna var och en och tillsammans, diskuterades.

Sida

1(3)

2(3)

Psykisk hälsa vecka
Therese har tagit initiativ till att genomföra en vecka med fokus på psykisk hälsa.
Föreningar, kommuner och Region Dalarna uppmanas att anordna informationsträffar, föreläsningar och andra aktiviteter v 41. Beslut om att genomföra denna
aktivitet fattas av förvaltningschefsnätverket.
Hearing med brukarrörelsen
Förvaltningschefsnätverket och Välfärdsrådets ordförande Sofia Jarl sagt ja till att en
hearing genomförs. Vi bjuder in brukarrörelsen, Välfärdsrådet och divisionschef
psykiatri. Brukarrörelsen tar fram frågor och synpunkter angående vård och stöd till
personer med psykisk ohälsa.
Förslag till programpunkter för hearingen är rapport från Inflytande och
delaktighetsprojektet, information om Fontänhuset i Falun och frågestund till politiker
och verksamhetsansvariga. Synpunkter sammanfattas i ett dokument.

Beslut ansökan om medel ur Delaktighets och inflytande fonden
Tre ansökningar har kommit in:
Föreningen Attention ansöker om medel för att erbjuda sin målgrupp en
teaterföreställning. Föreställningen väcker frågor om identitet, inflytande och
delaktighet i samhället. Se bilaga 1.
Beslut: Föreningen beviljas de sökta medlen.
Föreningen RSMH Falun ansöker om medel för att förnya sin teknik; telefoni och
dator samt en styrelseutvecklingsdag och datakurs. Se bilaga 2
Beslut: Föreningen beviljas de sökta medlen.
Föreningen Balans ansöker om medel för att genomföra föreläsningar och
samtalscirklar med fokus på föräldrarollen när närstående lever med affektiv
sjukdom.
Beslut: Ansökta medel kan beviljas först efter att en fullständig och kompletterande
ansökan inkommer. Beslut tas vid RUGen i juni månad. Se bilaga 3.

5. Rapport från upptaktsmöte för bildande av nätverk för
socialpsykiatrins enhetschefer.
11 enhetschefer samlades till en första träff. Förutsättningarna för socialpsykiatrins
arbete är olika i de olika kommunerna. Gemensamt tycks vara att socialpsykiatri är
ett relativt litet område i den kommunala verksamheten som inte alltid prioriteras, det
kan vara problem för enhetschefen att få gehör för målgruppens specifika behov.
Det saknas i många fall riktlinjer för arbetet och tydliggörande vad uppdraget
innefattar. Beslut fattades att starta ett nätverk.

6. Utbildning Vård och stödsamordning
En fråga till högskolan Dalarna är ställd om möjligheter att ge ytterligare
uppdragsutbildningar i Vård och stödsamordning. Ännu inget besked. Kontakt med
Gävleborg är etablerad för ett eventuellt samarbete. Det är RUGens bestämda
uppfattning att framtida utbildningar bör genomföras som högskoleutbildningar.

7. Avvikelser i synergi
En sammanställning av avvikelser gällande samverkan vid utskrivning från
slutenvård belyser en del problem bl.a. med patienten som saknar fast vårdkontakt
trots rättspsykiatrisk vård, ofullständig SIP som ej konkret anger vem som ska göra
vad och hur samordningen ska se ut. Andra ärenden tar upp problem med
information till boende vid hemgång, patient som inte registrerats i TakeCare, patient
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i behov av korttidsplats som beviljas men ej kunnat erbjudas inom rimlig tid och
patient på permission som saknar pengar till medicin och som i villkoren ska ta emot
boendestöd men boendestödets insats har upphörts.

8. Övriga frågor
När nu RUGen upphör i och med nästa möte så behöver arbetet vidmakthållas
genom att arbetsgrupper utses. Förvaltningschefsnätverket informeras om behov av
arbetsgrupper för följande, seniorsamtal, VIP implementering, planering av
utbildning VoS/CM, revidering av länsgemensam samverkansöverenskommelse om
stimulansmedel för psykisk hälsa utlyses behövs arbetsgrupp förlänsgemensam
analys och handlingsplan (PRIO/UPH). Dessutom behöver en styrgrupp utses för
Inflytande och delaktighetsprojektet.
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