
 

 

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 
 

 

Handläggare 

Helena Hanno Enochsson 
023-77 70 69 
helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se 

MINNESANTECKNINGAR 
Sida 

1(4) 

Datum 

2018-05-12 
 

 

 

 
 

 

 
 Länsnätverk förvaltningschefer 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer 
inom hälsa och välfärd, 2018-04-27 

1. Välkomna 

Ordförande Pia Joelsson hälsar alla välkomna.  

Rättvik kommun gratuleras för att blivit utsedd till årets E-hälsokommun.  

2. Mötets dagordning 

Godkänns.  

3. Förgående minnesanteckningar 

På kommunernas förmöte diskuterades SUS-gruppens projektförslag på 
digitalisering av vårdbegäran (som lyftes vid förra mötet men adjungerades till 
detta möte). Kommunerna säger nej till projektet. 

Barn och unga – Norrköpingsmodellen. Det är inte aktuellt under 2018, insatser 
håller på att riggas för att kunna möjliggöra gemensam utbildning under 2019. 

ÖJ sammanställning. Inmatningsseminarierna är bra, men kommunerna anser 
att det inte behövs några sammanställningar.  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

Inga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna.  

5. Uppdragsbeskrivning psykisk hälsa ungdomsmottagningarna.  

Kristina Pettersson Boberg och Eva Nordin Olsson, Landstinget Dalarna.  

Uppdragsbeskrivningen är godkänd av Landstinget, men behöver förankras i 
kommunerna. Det finns en överenskommelse från 2016, men det finns 
fortfarande en stor variation bland kommunerna hur man arbetar med 
ungdomsmottagningarna. Uppdragsbeskrivningen gäller enbart 
ungdomsmottagningarna, inte ungdomshälsan, som är ett större projekt.  

Uppdragsbeskrivningen bifogades till handlingarna inför mötet, men 
kommunerna anser att de behöver diskutera uppdraget ytterligare.  
Frågor och synpunkter mejlas till Eva: eva.nordin-olsson@ltdalarna.se 
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Idag finns det två styrgrupper, en för ungdomsmottagningarna och en för 
ungdomshälsan. Styrgrupperna föreslår att dessa två ska slås ihop till en. Vilket 
samtliga ställer sig positiva till.  

Beslut:  

- Beslut om uppdragsbeskrivning om ungdomsmottagningarna ajourneras till nästa 
möte. 

- Synpunkter och frågor mejlas till Eva. 

- Styrgrupper för ungdomsmottagningar och ungdomshälsan slås ihop till en styrgrupp.  

6. Partnerskapsdialog 

Camilla Wiberg Socialstyrelsen och Anneli Jäderland, SKL 

Genomfört partnerskaps dialoger i nästan alla län. Partnerskapet är en modell 
för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå – för lokal nytta. 
Partnerskapet är tänkt att vara ett arbetssätt – inte en struktur och partnerskapet 
är en del i kunskapsstyrningen.  

Under året ska ett antal piloter testas, för att se hur arbetet kan fungera.  
På kunskapsguiden.se finns det mer information om partnerskapet.  

Den regionala stödstrukturen undertecknar ett samarbetsavtal. Beslut om 
Dalarna ska delta i partnerskapet fattas vid nästa möte.  

PPT bifogas till minnesanteckningarna.  

7. Samverkan vid utskrivning 

a) Ekonomisk redovisning, Barbro Eklund Landstinget Dalarna och 
Ann-Sofie Hopstadius, Avesta kommun 

Uppföljning över rullande tre månader. För att kommunerna ska kunna få ta del 
av uppföljningen/rapporten, behöver ekonomigruppen få kontaktuppgifter dit 
materialet ska skickas. Gärna en funktionsbrevlåda.  

I de ekonomiska rapporterna går det att klicka på rubrikerna i tabellerna, och 
därigenom går det att komma åt vad som ligger bakom siffrorna. Personerna är 
avkodade, det går bara att se vilken vårdenhet som är aktuell.  ”Långliggarna” 
har plockats bort från tabellerna. Lite senare ska denna grupp undersökas lite 
noggrannare.  

Somatik och psykiatri är separerade.  

Senast i september ska en uppföljning göras, då ska överenskommelsen och 
lagstiftningen jämföras.  

Fakturorna för de första tre månaderna har just skickats ut. 

Beslut:  

- Samtliga kommuner skickar e-postadresser (till funktionsbrevlåda) till Helena.  

- De ekonomiska rapporterna ska skickas varje månad 

b) Statliga medel för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, samt utvecklingsledare för äldre.  

SKL fördelar pengar till RSS för 2018. Medlen ska användas till 
utvecklingsledare inom äldreområdet för att införa nya arbetssätt kopplade 
till nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. 400 000 kronor 
får Dalarna.  
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SKL erbjuder även ett nätverk för utvecklingsledare inom vård och omsorg 
för äldre. Katarina har varit på första mötet den 16 april.  

8. Psykisk hälsa 2018. 

a) Överenskommelse psykisk hälsa, kommunala kontaktpersoner 
och ansvarig för regional analysen.  

Region Dalarna hade fått i uppdrag att bjuda in till en träff med kommunernas 
kontaktpersoner. Detta har inte gjorts men en träff kommer att genomföras i 
juni.  

b) Stöd för kommunalt arbete, kunskapsstyrning.  

Det pågår arbeten i flera grupperingar gällande kunskapsstyrning och psykisk 
hälsa. Det är inte helt enkelt att överblicka hur det hänger ihop. RUG 
vuxenpsykiatri har, på uppdrag från chefsnätverket, valt ut en kommunal 
representant för arbetet inom sjukvårdsregionen Uppsala – Örebro (för 
åtminstone ett första möte). Monica Frisén från Malung-Sälen.  

c) Brukarinflytandeprojektet, Lisa Ask, Region Dalarna.  

Projektbeskrivning är utskickat med handlingarna. Lisa berättar om hur 
resonemanget varit och hur projektet är tänkt att genomföras. Lisas bilder 
bifogas till minnesanteckningarna  

Beslut: - Projektet godkänns utifrån befintlig projektplan.   

9. Jämställdhet – våld i nära relationer.  

Krav och riktlinjer för hur pengarna ska fördelas har inte kommit. Så frågan 
lyfts till nästa möte istället.  

10. Övriga frågor 

a) Kompetensinventering undersköterskor.  

Styrgruppen för Vård och Omsorgs College har tillsatt en arbetsgrupp som ska 
se över kompetensbehovet hos undersköterskor. De behöver hjälp med att ni 
svarar på en enkät. Helena skickar ut enkäten efter mötet.  

b) Regionkommun 

Välfärdsrådets arbetar fortfarande med förslaget för var den regionala 
stödstrukturen ska finnas efter 2019. 2 maj har Välfärdrådet sitt möte då 
förslaget ska diskuteras. Ett arbetsdokument är utskickat till chefsnätverket för 
påseende.  

håller på att riggas, projektdirektiven är framtagna. Nu handlar det till stor del 
om att hitta arbetssätt.  

11. Mötet avslutas.  

 

 

 

Helena Hanno Enochsson 
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Bilagor 
1. Deltagarlista 

2. PPT ungdomshälsa/ungdomsmottagning för chefsnätverket 180427 

3. PPT Generell dialog om partnerskapet 

4. PPT utskrivningsklara 180427 

5. PPT Brukarinflytande 


