PROTOKOLL
Datum

2017-12-01
Sophia Ek, 0248-70333
sophia.ek@rattvik.se

Politiska samverkansberedningen kommun - landsting
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2017-12-01 kl. 9:00-11:30

Deltagare Joanna Stridh (C)
Inger Eriksson (S)
Britt-Marie Essell (S)
Katrin Lohed Söderman (V)
Lena Freijs
Gunilla Klingh (ers Lena Fröyen)
Betty Ann Eriksson (ers Lena
Fröyen)
Britt-Marie Kullerback
Maria Vågbratt
Iréne Sturve
Sophia Ek
Frånvarande
Fredrik Ollén (M)
Lena Fröyen
Liv Lunde Andersson (S)
Jeanette Hjortsberg
Victoria Björnestad

Ordförande
Socialutskottet
Landstinget
Landstinget
Områdessamordnare landstinget
Verksamhetschef
socialförvaltningen
Verksamhetschef
socialförvaltningen
Rektor särskolan/elevhälsan
Verksamhetschef vårdcentralen
Folkhälsostrateg
Sekreterare

Kommunledningen
Förvaltningschef
socialförvaltningen
Ordförande hälso- och
sjukvårdsberedningen
VC Öppenvårdspsykiatrin
Enhetschef psykiatrin Rättvik

1. Mötets öppnande
Ordförande Joanna Stridh öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan föredrogs. Därefter till handlingarna.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Gicks igenom. Därefter till handlingarna.
4. Samverkan barn och unga
Ulla Allard – psykisk ohälsa barn och unga
Ulla sjuk. Britt-Marie Kullerback informerar.


Kommun och landsting i samverkan.



Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.
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Enligt SCB har barn och ungas psykiska ohälsa ökat sedan 1980-talet
och under se senaste två decennierna har samhällets insatser visat sig
otillräckliga.



Viktigt med nära samarbete primärvård, vårdnadshavare, barn och
unga, socialtjänst och elevhälsa.



Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för en
funktionell och tillgänglig vård och omsorg inom området psykisk
hälsa för barn och unga med ett gemensamt ansvarstagande från alla
berörda aktörer.



Att patientens väg mellan och inom de olika vårdnivåerna och
samverkanspartners tydliggörs och upplevs mer tillgängligt, rakare,
mer välkomnande och med en ökad professionalitet som i sin tur ger
ökad livskvalitet.



Att se smarta flöden där vi nyttjar allas kompetenser, identifierar och
bättre implementerar dokument genom att använda bästa tillgängliga
kunskap för att ge rätt insatser på rätt sätt, på rätt vårdnivå och i rätt
tid där vi tydliggör allas ansvarsområden.



Kartläggning
-

Patientnämnd

-

Synergier

-

Utvärdering SBU

-

BUP internrevision

-

BHV

-

Kommuner
Elevhälsa
Socialtjänst



-

Patientperspektiv

-

Omvärldsbevakning

Förändringsarbeten…
-



Förbättringsarbeten samverkan…
-



Med fokus på VAD som ska skall genomföras och HUR.
Stärka upp ledningsgrupper mellan kommun och landsting i de
olika kommunerna (skola, socialtjänst, SBU, ungdomsmottagning
och BUP)

Men hur samordnar vi…

Frågor om barns och elevers psykiska ohälsa berör starkt medarbetare i
många professioner och organisationer som finns nära barnen. Mycket energi
upplevs läggas på frågor som kan sammanfattas ”varför”.
-

Varför anmäler inte skolan barn som far illa till oss på
socialtjänsten?
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-

Varför hör skolan av sig så sent?

-

Varför får vi på skolan ingen återkoppling på våra anmälningar
till socialtjänsten. Det verkar inte hända någonting?

-

Varför tar inte BUP emot barn och familjer när de verkar fara så
illa?

-

Varför skickar skolan barn till oss på BUP när de har en egen
elevhälsa?

Övergripande vision
- Alla barn och ungdomar ska uppnå bästa möjliga hälsa och ha
tillgång till hälso- och sjukvård när de behöver det.
- Alla barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans och grundskolans
mål.
-



Alla barn och ungdomar ska känna trygghet i hem, skola och på
fritiden.

Ungdomshälsan i Dalarna…

En bredare satsning för ungdomars psykiska hälsa.
Målet är att ungdomarna i Dalarna får likvärdiga och jämställda insatser för
att uppnå en god hälsa.


Vad kännetecknar en effektiv första linje?

Den ska:
-

Vara lättillgänglig

-

Ha goda möjligheter till tidig upptäckt

-

Innehålla bred kompetens och kunna genomföra kvalitativa
insatser

-

Visa god samverkan med gränsande aktörer

Särskilda riskfaktorer


T ex barn och ungdomar som:
-

Lever i missbrukarmiljöer

-

Lever i miljöer med våld

-

Lever i flyktingsituation

-

Har en förälder med psykisk sjukdom

-

Har en förälder med kognitiv funktionsnedsättning

-

Har föräldrar i omfattande vårdnadstvist

-

Inte har en fungerande skolgång

5. Samverkan vård och omsorg
Samverkan vid utskrivning, Lena Freijs:
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Överenskommelsen som ska reglera den ekonomiska delen är tagen i
Direktionen vid Region Dalarna och är nu ute i alla kommuner i länet
för att antas och skrivas under. Denna måste alla kommuner skriva
under annars så kommer ”backup” lösningen i lagen att gälla.
Riktlinjerna för hur tjänstemännen ska arbeta står snart klara.



Mycket höga krav på de olika aktörerna för att samverkan ska
fungera.



Planeringen börjar genast när patienten kommer in till skillnad från
idag när planeringen påbörjas först när patienten är utskrivningsklar.



”Sjösättning” 8/1 2018.

6. Rapport från folkhälsostrateg
 På länsnivå kommer man göra ett upprop till vårdcentralerna och
satsa på att man ska gå från rökfria zoner till att få helt rökfria
vårdcentraler.


E-cigaretterna ökar lavinartat bland unga. En lagändring måste till.



Energidrycker – en hälsofara. Föreläsning i Falun 11/12.



Vattenpipecaféer växer fram. Ett café i Dalarna är polisanmält via
länsstyrelsen.

7. Rapport från respektive huvudman
Vårdcentralen, Maria Vågbratt:


Vaccination för influensa pågår för fullt. Man har även åkt till
Furudal, Orestrand en dag och det blev bra uppslutning och gott
resultat. De som ingår i riskgrupper blir även erbjuden vaccin mot
lunginflammation.



Bemanningen fungerar, men med hjälp av stafettläkare.



Arbetas vidare med triagering.



Arbetas med säker hemgång inför nya lagen som träder i kraft efter
nyår.



Man behöver en samtalsterapeut med KBT-kompetens.

Landstinget, Lena Freijs:


Fokus på lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.

Britt-Marie Essell:


Deltagit i influensavaccinationen vid Orestrand, Furudal. Mycket bra
uppslutning.



Skicka gärna frågor till Britt-Marie.
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Socialförvaltningen, Gunilla Klingh:


Nedansiljans samordningsförbund har sökt pengar från MUCF för att
kunna möjliggöra ett projekt via Centralen Leksand/Rättvik/ Gagnef
som innebär att man ska kartlägga 20–25-åringar som är så kallade
”hemmasittare” och identifiera deras behov.



Via Centralen har man även fått projektmedel för att arbeta med
Grön Förrehab.



Sökt pengar från Nedansiljans samordningsförbund för att kunna
kartlägga och belysa befintlig samverkan och identifiera icke
förekommande samverkan avseende individer som behöver stöd och
hjälp för att etablera sig till studier eller arbete.



Hårt tryck inom både äldreomsorgen och inom individ- och
familjeomsorgen samt integration. Man stänger ner HVB-hemmet
Gemenskapen vid Utbygården. Stort arbete i anpassningen för att
behovet både minskar och ser mer annorlunda ut. Antalet
ensamkommande barn och unga minskar, de skrivs upp i ålder. Det
blir alltmer en fråga om stödboenden.



Familjecentral. Det finns ett politiskt beslut att man ska upprätta en
sådan. En arbetsgrupp är tillsatt för att se över detta.

Barn- och utbildningsförvaltningen Britt-Marie Kullerback:


Arbetet med samverkan skola/socialtjänst pågår.



Stor oro för och arbete med ”hemmasittare”.

Kommunledningen, Joanna Stridh


Stor oro när man i kommunen tar bort IVPA-hjälpen när det gäller
övrigt förutom hjärtstopp och andningssvårigheter.



Ekonomin ser inte så bra ut för kommande år. Minskade
migrationsmedel en stor orsak.

8. Mötestider 2018:
2/3, 18/5, 5/10, 30/11
9. Övriga frågor
10. Innehåll vid kommande möte
 Avrapportering samverkan skola/socialtjänst


Avrapportering lagen om samverkan vid utskrivning



Familjens hus
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11. Mötets avslutande
Underskrift sekreterare
Sophia Ek

Underskrift
"[Ange part/motpart]"

"[Ange part/motpart]"

"[Ange part/motpart]"

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

