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 Länsnätverk förvaltningschefer 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer 
inom hälsa och välfärd, 2018-06-01 

1. Välkomna 

Ordförande Pia Joelsson hälsar alla välkomna.  

2. Mötets dagordning 

Två frågor läggs in under övrigt, dagordningen godkänns därefter.  

3. Förgående minnesanteckningar 

Inga synpunkter på minnesanteckningarna, läggs till handlingarna.  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

Inga synpunkter på anteckningarna från de regionala utvecklingsgrupperna, 
dessa läggs till handlingarna.   

5. Rapport från utvärderingen om hemsjukvården  

Kari Jess och Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 

Utvärdering av hemsjukvården görs inom SUD på uppdrag av 
länschefsnätverket. Intervjuer och workshops är gjorda i tre utvalda kommuner, 
Älvdalen, Borlänge och Avesta. Ett preliminärt resultat presenterades.  

Fokus har varit de som är inskrivna i hemsjukvården. I uppdraget ingick inte 
ekonomisk analys/utvärdering.  

Just nu gör analys av det insamlade materialet. Rapport beräknas vara klar i 
september.  

6. Samverkan vid utskrivning 

Eva-Lena Zachrisson, Katarina Johansson och Hans Liljeberg 

Det har aviserats om pengar till bl.a. SUS arbete, arbetsgruppen ska ta fram en 
plan. Även Landstinget kommer att få mer medel, som kommer att användas 
för att förstärka primärvården med läkarresurser, bakjouren ska förstärkas. 
Pengar har även aviserats för välfärdsteknik.  

Frågan om samtycke upplevs som ett problem i hela landet 
(sekretesslagstiftningen). SKL ska försöka påverka lagstiftningen.  
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Inera håller på att se över en övergripande modul för SIP, ska läggas på 1177 
(inera.se).  

Utvärdering av samverkan vid utskrivning – arbetsgruppen för en diskussion 
med Högskolan Dalarna. Myndigheten för vårdanalys har fått i uppdrag att göra 
en nationell utvärdering.  

Dialogmöten på Skype har gjorts, något som arbetsgruppen planerar att 
fortsätta med.  

Inplanerad workshop 6 november, Galaxen i Borlänge.  

Fakturor är påväg ut för kvartal 1. Se information i PPT.  

PPT bifogas till minnesanteckningarna.  

7. Projektet ”forskningsdriven utveckling av innovativt arbete inom 
hjälpmedelsverksamheten i Dalarna”. 

Katarina Nordin Kajblad, LD Hjälpmedel och Malin Tistad, Högskolan 
Dalarna.  

Ett Vinnovaprojekt som undersöker hur innovationsförmågan kan utvecklas.  

Projektet påbörjades i slutet av 2016 och pågår fram till slutet av 2018. Syftet 
med projektet är att forskningsbaserad kunskap inom innovationsledning och 
organisering, både sprids och kommer till praktisk användning. Leksands 
kommun och habiliteringen och LD hjälpmedel deltar i projektet.  
Forskarkompetensen tas från Uppsala Universitet, Högskolan Dalarna och 
Landstinget Dalarna.  

Höstens arbete är inriktat mot uppsummering och slutsatser.  

Avslutningsseminarium i november 27 november 

Titta gärna på filmen:  

https://www.youtube.com/channel/UChSrxBWcgsTveKGCVVOR8aQ 

8. Uppdragsbeskrivning psykisk hälsa ungdomsmottagning.  

Kommunerna är inte helt överens angående avtalet och skrivningen. Eftersom 
samtliga måste vara överens lyfts frågan till nästa möte, 30 augusti.  

9. Beslut om deltagande i partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning 
inom socialtjänsten.  

Beslut:  

- Dalarna går med i partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänst.  

- Helena Hanno Enochsson (RSS) undertecknar överenskommelsen med SKL och 
Socialstyrelsen.  

10. Regionfrågan 

Förslaget som rådet för välfärdsutveckling tagit fram tillsammans med 
förvaltningschefsnätverkets AU, presenterades. Under hösten ska 
huvudmännen fortsätta diskussionen om vad som ska göras inom 
stödstrukturen. Diskussionen förs i förvaltningschefsnätverket och rådet för 
välfärdsutveckling.   

11. Situationen i sommar 

De flesta vittnar om att sommaren kommer att bli tuff utifrån svårigheterna att 
rekrytera personal. Flyttade semestrar och pensionerade sjuksköterskor har varit 

https://www.youtube.com/channel/UChSrxBWcgsTveKGCVVOR8aQ
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en räddning i några fall. Landstinget har haft ett möte med några kommuner. 
Minnesanteckningarna från detta möte bifogas till dessa anteckningar.  

Landstinget Oro, färre vårdplatser tillgängliga än tidigare 

Samtliga vårdcentraler kommer att vara öppna, men bemanningen 
dras ner till hälften. Mobila teamet fungerar som förstärkning 

Veckovisa vårdplatsträffar. 

Psykiatrin: Avdelning 65 stängs pga. renovering. Avdelning 95 i 
Säter är fortsatt stängd under sommaren, men planeras öppna i 
sept.   

Viktigt att färdigbehandlade tas hem.  

Rättvik Oro för läget, men så är det året runt. 

Kan nog hantera sommaren 

Falun Socialtjänst, ser ok ut.  

Omsorgen, har arbetat hårt med rekrytering och läget ser ok ut.  

Vikarierna saknar körkort (Falun kommer att erbjuda körkort till 
tillsvidareanställd personal).  

Lägre kompetens än tidigare på vikarierna.  

Gagnef Ser bättre ut än tidigare gällande baspersonal.  

Saknar sjukgymnaster, problem att få tag på arbetsterapeuter 

Åretrunt problematik. 

Vansbro Läget med baspersonal, bättre än tidigare. Även om det inte är 
klart. 

Finns inga vikarier för sköterskor, förstärker undersköterskor.  

Kö till boendeplatser 

Smedjebacken I stort sett under kontroll 

Ludvika  Läget med baspersonal ser bra ut.  

Ont om sjuksköterskor, förstärkt med undersköterskor med 
utökad delegation.  

Malung-Sälen Ser ok ut, förutom i Transtrand och Lima.  

Sjuksköterskor är ett problem.  

Mora Legitimerad personal är svårt att få tag på.  

Minskar platser på kortisboendet.  

Under v 28 - 32 kommer ev. hemgångsteamet göra uppehåll och 
stötta hemtjänsten.  

Lägre utbildningsnivå än tidigare på vikarierna.  

 

 

 

 

-  
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12. Byte av ordförande i chefsnätverket 

Lena Fröyen kommer att ersätta Pia Joelsson i förvaltningschefsnätverket. Lena 
kommer att vara ordförande för förvaltningschefsnätverket under nästa period, 
enligt uppgörelse med Landstinget.  

Elisabet Franson fortsätter vara vice ordförande.  

13. Vårdprogram urininkontinens och/eller blåsdysfunktion. 

Inger Blomgren, Kontinenssamordnare, LD hjälpmedel. 

Inger drar de stora förändringarna i vårdprogrammet. Material har varit 
utskickat inför dagens möte och inga synpunkter lyfts.  

Beslut:  

- Det länsgemensamma vårdprogrammet godkänns.  

14. Jämställdhet: Våld i nära relationer.  

SKL har aviserat om att det går att söka pengar för arbete inom 
kvinnofridssatsningarna (våld i nära relationer). Helena har meddelat SKL att vi 
tänker söker dessa medel, det behövde göras senast 31 maj.  

I slutet av juni ska handlingsplan vara inlämnad. Helena kommer att få hjälp 
med input till skrivningen av personer från kommunerna och Landstinget.  

15. Aktuellt och information 

a) Prio-möte i Stockholm, 4 juni.  

En representant från Landstinget åker.  

b) SUD 

16. Nationella nätverk. 

a) Inera – Marie sitter med i Ineras programråd. Ulf Börjesson är 
representant från Landstinget. Det var diskussioner om 1177 – något 
som vi skulle kunna lyfta på nästa möte.  

b) RSS -nätverket har haft webbmöte, minnesanteckningar från mötet 
bifogas. 

c) Socialchefsnätverket. Malin kunde inte delta, minnesanteckningar från 
mötet bifogas. 

17. Övrigt 

a) Vårdbegäran, SIP enligt systemet.  

Kommunerna har sagt nej till vårdbegäran via SIP modulen och vi förde en 
diskussion om att kommunerna vill att inga vårdbegäran görs från sluten 
vården, alltså inte heller från rehab. Det är primärvården som ska skicka 
vårdbegäran. Ltd har träffat MAS/MAR nätverket som hade sagt ja till att 
prova vårdbegäran från sluten vården till rehab, via SIP modulen. 
Kommunerna påpekade för ltd att MAS/MAR nätverket inte är ett nätverk 
som har beslutsmandat kring denna typ av frågor. Om sedan ngn enskild 
kommun vill prova så är det upp till den kommunen. 

b) MAS/MAR nätverket – Elisabet Nutrition.  

Elisabet har besökt MAS/MAR nätverket. Det fördes en diskussion om 
Nutrition. En arbetsgrupp har bildats som ska ta fram ett förslag som lyfts på 
förvaltningschefsnätverket.  
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Helena Hanno Enochsson 
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