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 Länsnätverk förvaltningschefer 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer 
inom hälsa och välfärd, 2017-08-31 

1. Välkomna 

Elisabet Franson dagens ordförande hälsar alla välkomna. En 
presentationsrunda genomfördes.  

2. Mötets dagordning 

Godkändes efter tillägg av en övrig fråga.  

3. Förgående minnesanteckningar 

Utvärderingen av hemsjukvården är nästan färdig, Slutrapporten håller på att 
slutföras. Kari och Åsa kommer på chefsnätverket den 9 november. Rapporten 
skickas ut till länschefsnätverket när den är färdig.  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

Inga kommentarer eller frågor.  

5. Samverkan vid utskrivning, SUS, Eva-Lena Zachrisson och Hans 
Liljeberg  

Sommaren har gått relativt bra utifrån SUS samverkan. Få utskrivningsklara 
patienter har legat kvar i slutenvården. 

Ett antal workshops planeras under hösten, 10 oktober och 6 november. 
Målgruppen 10/10 är medarbetare från den landstingsfinansierade öppenvården 
och kommunerna. Målgruppen 6/11 är medarbetare och chefer inom Landsting 
och kommun. 

Två riktlinjer har reviderats och behöver godkännas. Det är mindre justeringar 
som har gjorts. Underlag är utskickat innan mötet.  

SKL håller på att ta fram ”utbildningar för utbildarna” om SIP. Dessa 
genomförs 26 september, 6 och 26 november. Ska vara klart till årsskiftet. SKL 
tar även fram utbildningsmaterial och filmer som ska gå att använda.  

 Landstinget har gjort en inventering av SIP. Ingen har gjort det från hemmet. 
Tekniken finns, det är arbetssättet som måste hittas.  

Diskussioner pågår med högskolan om en utvärdering av överenskommelsen. 
Det pågår även en nationell utvärdering som görs av Vårdanalys.  
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Den länsövergripande överenskommelsen mellan Landstinget och 
kommunerna behöver revideras, eftersom psykiatrin kommer in. Dokumentet 
ska upp till samtliga fullmäktigeförsamlingar innan årsskiftet.  

Lokala överenskommelsen gäller - och den behöver att ses över. Sker i och med 
utvärderingen.  

Diskussion runt utvärderingen och revidering av SUS överenskommelsen. 
Utvädringen behöver göras ganska snabbt innan en reviderad överenskommelse 
ska godkännas. AU får i uppdrag att höra med högskolan om de har möjlighet 
att göra en utvärdering under hösten.   

Det är viktigt med att när Psykiatrin lyfts in måste samarbetet ske tätare. Det är 
andra utmaningar. ”SUS syrror” kommer att anställas för att kunna möta detta. 

 Bilderna som visas biläggs till minnesanteckningarna.  

Beslut:  

- ”Riktlinjer för all samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i 
Dalarnas län” godkänns 

- ”Länsövergripande riktlinjer för samordnad individuell plan” godkänns 

- SUS-arbetsgruppen får i uppdrag att fram till 28 september se över och lämna 
förslag på revideringar av den länsövergripande överenskommelsen.  

- AU får i uppdrag att inleda diskussion med högskolan Dalarna om de har 
möjlighet att göra utvärdering av överenskommelsen så att den är färdig under 
hösten.  

6. SUD – socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, Lars Walter, 
ordförande SUD rådet 

Lars Walter är ny ordförande i SUD-rådet. 

Lars ger kort historik om varför SUD finns och återkopplar till den 
utvärderingen som gjordes under förra året (där även stödstrukturen 
diskuterades). Det finns en arbetsgrupp som ska se över hur SUD ska fungera i 
framtiden, Camilla Hofström och Elisabet Hekkala deltar i diskussionerna. 
Arbetsgruppen ska bl.a. ta fram nya avtal mellan Högskolan och kommunerna.  

2019 års beställning av SUD uppdrag ska inte gå via de regionala 
utvecklingsgrupperna och chefsnätverket.  

Diskussion runt SUD. Ska det vara någon samverkan/samband mellan 
chefnätverket och SUD? Var läggs tyngdvikten – utbildning – FOU? Hur 
kopplas SUD till NSK-S och det som händer inom verksamhetsområdena? 

Lars bilder bifogas till anteckningarna.   

7. Psykisk hälsa (information) 

a) Överenskommelse psykisk hälsa (analys och handlingsplan)  

Arbetet är igång och den 30/8 träffades den arbetsgrupp arbetar med  analysen 
och handlingsplanen. Många deltagare och energiskt arbete. Dokumentet lyfts 
på nästa möte.  

b) Inflytandeprojektet 

Den sökande som erbjöds projektledartjänsten tackade nej innan sommaren. 
Rekryteringsprocessen pågår.  
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c) Resurscentrum psykisk hälsa 

Resurscentrum är en del i kunskapsstyrningen och arbetet med nationella 
programområdet (NPO), psykisk hälsa. I detta arbete har sjukvårdsregionerna 
fått pengar och en del av dessa ska gå till samverkan med kommunerna. 
Förslaget är att dessa medel ska användas för att anställa en resursperson på 
Region Dalarna. 

Beslut: I syfte att stödja kommunernas arbete med analys och uppföljning av PRIO Psykisk 
hälsas handlingsplan, anställs under hösten en resursperson på Region Dalarna. Kostnaderna 
belastar statliga medel för Resurscentra.  

8. Hälsa och välfärd efter 2019 (diskussion) 

Uppdraget för den regionala stödstrukturen diskuterades. Medskicket från rådet 
för välfärdsutveckling är att så mycket som möjligt ska behållas. Samtidigt som 
tidigare workshop med chefsnätverket visar på att uppdragen ska vara mer 
tematiskt. Diskussion om uppdragen/profil för utvecklingsledare.  

De tecknade avtalen som finansierar tre extratjänster tar slut vid årsskiftet. Tre 
av tjänsterna på enheten är tjänsteköp som styrs av avtal mellan Falu kommun 
och Landstinget. Dessa avtal sträcker sig till årsskiftet. Just nu råder det en stor 
osäkerhet hos personalen och de regionala utvecklingsgrupperna om vad som 
ska fortsätta under 2019 och vad som ska avslutas under 2018.  

Beslut: 

- Den 28 september genomförs en workshop om uppdragens innehåll 

- Landstinget och Region Dalarna för en diskussion om tillsättningen av tjänsterna.  

- Region dalarna tar fram förslag för nya avtal som ska finanseria verksamheten efter 
2019.  

9. Hur gick sommaren? (diskussion) 

Hos de flesta kommuner har det gått ganska bra, utifrån förutsättningarna. 
Personalen har fått slita hårt men det har gått. Mora ger gott exempel på 
hur nya grupper kan komma in under sommaren. I Borlänge blev det krock 
för de som går vuxenutbildning och sommarjobbar, den sista 
semesterperioden slutar efter att utbildningarna börjat. Älvdalen har haft en 
speciell situation i och med bränderna. Falun och Smedjebacken har haft 
mycket sjukskrivningar bland ordinarie personal, som gjort situationen lite 
extra besvärlig. I Landstinget har det också gått, men personalen har fått 
slita hårt.  

Lång diskussion runt missbrukssituationen som har varit väldigt besvärlig 
under sommaren, speciellt i Avesta och Borlänge. Samarbetet med 
Landstinget upplevs som bristande. Oroande av utvecklingen av LARO-
behandlingar. Narkotikasituationen är besvärlig. Det behövs ett 
nytag/omtag inom missbruksfrågorna. Några kommuner ska träffa 
landstingsledningen och diskutera frågan, dessa möten ska samordnas och 
Carina Johansson och Tomas Ahlin får i uppdrag att sätta ihop en grupp för 
fortsatta diskussioner.  

Beslut:  

- Carina Johansson och Tomas Ahlin sätter ihop en grupp som ska fortsätta 
diskussionen om missbrukssituationen.  

- Diskussionen om missbruk lyfts även på nästa möte, 28 september.  
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10. Information och aktuellt 

a) SKL:s kvinnofridssatsning 2018 
Ansökan är inskickad och godkänd. Nu ska en projektledare tillsättas. Tjänsten 
inte anställas av Region Dalarna, utan det ska vara någon som redan arbetar 
med frågan i kommunen eller Landstinget och har möjlighet att utöka sin tjänst 
med detta uppdrag. Länsstyrelsen handlingsplan ”Mot våld i nära relationer, 
människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län” bifogas 
till minnesanteckningarna.   

b) Tillnyktringsplatser 
Samtliga kommuner och Landstinget Dalarna har ställt sig positiva till att starta 
tillnyktringsplatserna. Landstinget har startat sin interna process och en 
arbetsgrupp håller på att tillsättas. Planen nu är att TN-platserna är i drift 1 
januari 2019. Det samverkansavtal som ligger som grund för beslut i kommuner 
och landstig, måste justeras innan det kan undertecknas på grund av förseningar 
(justerad budget och startdatum). En styrgrupp ska tillsättas för driften av TN-
platser och den kommer att ligga under RUG missbruk (med representanter 
från kommunerna, Landstinget, Polisen mfl).  

c) Erbjudande från SBU om dialogseminarium 
Skulle ha diskuterats på kommunernas förmöte, men togs inte upp. Frågan lyfts 
till nästa möte.  

d) Brev/skrivelse om YH-utbildning 
Psykiatrins utvecklingsenhet har sedan länge bedrivit denna utbildning, nu 
behövs en förnyad ansökan om en fortsättning. AU beslutade att skriva under 
ett brev där chefsnätverket ställer sig bakom att utbildningen fyller ett behov i 
länet. Ett liknande brev skickades ut, när förra ansökan gjorde.  

e) Inbjudningar till konferenser  
Det kommer att arrangeras många konferenser och workshops under hösten. 
Istället för att de skickas ut på mejl, läggs inbjudningarna in under handlingarna 
till chefsnätverkets möten. Alla uppmanas att sprida inbjudningarna så att de 
hamnar rätt.  

11. Övrigt 

a) Pågående utvärderingsarbete om läkarvården.  
Primärvården följer upp vårdcentralen, läkarmedverkan vid hemsjukvård. En 
enkät kommer att skickas ut. Man vill även ha en diskussion med MAS/MAR 
nätverket.  

 Helena Hanno Enochsson 
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