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Minnesanteckningar länsnätverket förvaltningschefer inom 
hälsa och välfärd 2019-02-08 

 

 

1. Välkomna 

Ordförande Lena Fröyen hälsar välkomna, presentationsrunda 

2. Mötets dagordning 

Dagordningen godkänns. 

3. Föregående minnesanteckningar 

  Minnesanteckningarna godkänns 

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupperna 

Läggs till handlingarna, inga frågor eller kommentarer 

5. Samverkan vid utskrivning (information) PP bifogas. 

Hans Liljeberg från SUS arbetsgrupp, uppdaterar läget kring SUS-
gruppen, statistik/ekonomi 2018, jul och nyårshelgen – hur gick det ? 
Det fortsatta arbetet m.m. 

Förändrad representation i SUS-gruppen - efterträdare till Eva-Lena 
Zachrisson är Karin Göras, Rättviks kommun och Slutenvårdsrehab 
representeras av Malin Von Hofsten/Anna Samuelsson.   

Statistik/ekonomi 2018 – Antalet utskrivningsklara dagar där patienter 
varit kvar inom slutenvården efter det att de blivit utskrivningsklara 
har minskat med ca 38 % under 2018 jmf 2017. Enligt statistiken 
fungerar samverkan bra. SUS-gruppen efterfrågar att det genomförs 
någon form av utvärdering över hur patienter och anhöriga upplever 
förändringen som SUS har inneburit. Elisabet Fransson har tillfrågat 
Högskolan Dalarna om att vara behjälpliga med utvärdering men har 
ännu ej fått något svar.   

Handlingsplanen presenteras – Bl a planeras det fortsatt 
implementeringsarbetet genomföras genom lokala workshops under 
vår/vintern 2019. Målgrupp för dessa är personal från huvudmännen 
som arbetar med SUS-samverkan. 

I samband med informationen kring jul-nyårshelgerna presenteras en 
rekommendation från SUS-gruppen kring att kommunerna och 
öppenvården skall ha bemanning när helgerna består av fler än två 
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röda dagar. Gagnef kommun reserverar sig till denna 
rekommendation.    

I den bifogade Power Point–presentationen finns förutom dagens 
redovisade bilder även länk till rapport från utvärdering av SUS 
arbetet som SKL låtit ett externt konsultföretag genomföra vidare 
även länk till SUS dokument m.m. som finns på Regionens hemsida.   

I samband med informationen uppkommer en fråga hur den 
uppdaterade överenskommelsen distribuerats till kommunerna och 
Regionen. Helena Hanno och Katarina Johansson justerar 
sidhuvudet och logotypen på dokumentet och kommer sedan att 
skicka ut det till huvudmännen för beslut. 

 

PP Chefsnätverket 

190208.pptx
 

Beslut: Att ta informationen till anteckningarna samt  

Att när det gäller rekommendationen kring bemanning 
på röda dagar är detta upp till varje huvudman och 
besluta om.  

6. Ungdomshälsan (information och diskussion) 

Mona Westman, Marie Ohlsson Kindström, Marie Persson, 
uppdaterar om  uppdraget ungdomshälsa, information till skolan 
efterfrågas, en RÖK behöver utformas, remissrunda RÖK till 
skolcheferna och kommunchefer föreslås, samt även lokala ÖK 
kommer att behövas.  

Beslut:  Att remissupplaga på RÖK skall tas fram och sedan 
skickas på bredremiss till bl a kommunchefer och 
skolchefer. 

7. Överenskommelse psykisk hälsa (information)  

Per Söderberg meddelar det inte finns något nytt att informera om 
kring detta sedan senaste chefsnätverksmötet.   

8. Överenskommelse om hälsoundersökningar – av barn och unga 
personer 18-20 år  (beslut)  

Beslut:  Att godkänna den Länsövergripande 
överenskommelsen om hälsoundersökningar av 
barn och unga personer 18-20 år.  
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9. Uppdrag om revidering/ översyn av överenskommelse och 

vårdprogram, missbruk (beslut) 

Nuvarande Överenskommelse för samverkan inom missbruks- och 
beroendevården gäller fram till 2019-05-31 och det länsövergripande 
vårdprogrammet är giltig fram till 2019-03-31.  

RUG missbruk har diskuterat möjligheterna till en revidering/översyn 
av överenskommelse och vårdprogram. Deras förslag är att arbetet 
med dokumenten ska göras samtidigt.  
De föreslår även att en Basgrupp (6-7 personer) ska tillsättas och de 
har ansvar för revideringen. Deltagarna ska representera psykiatrin 
(både öppen och sluten), primärvården och kommunerna samt en 
utvecklingsledare från regionala stödstrukturen.   
I arbetet ska gruppen ta hjälp från berörda verksamheter.  
Arbetet ska färdigställas under hösten 2019.  

 
Beslut:  Att RUG missbruk får i uppdrag att utse en basgrupp enligt 

ovan nämnda förslag samt påbörja ett arbete med 
översyn/revidering av de båda dokumenten. 

 
Nuvarande överenskommelse och vårdprogram gäller 
fram till att nya dokument godkänns.  

10. Suicidprevention (information) 

Hanna Jönsson folkhälsoutvecklare samt samordnare för 
suicidprevention, uppdrag att omvärldsbevaka ,samordna, jobbar 
tvärsektionellt. Presenterar sitt uppdrag.  

Hanna ingår i ett centralt nätverk i landet och håller också på att 
starta ett regionaltnätverk. Det lokala nätverket hade sitt första möte i 
november och har ett nytt möte planerat till 13/2. 

Hanna tar gärna emot synpunkter – hon nås via mail 
hanna.jonsson@ltdalarna.se  

11. Diskussion om avdelningen hälsa- och välfärd och dess 
uppdrag. 

Chefsnätverket ska vara mer operativa, ska få mer underbyggda 
underlag från framtida arbetsgrupper, för att kunna fatta beslut.  
Arbetsgrupper ska skapas från chefsnätverket, ska vara 
tidsbegränsade, med tydliga uppdrag och rapportvägar. Önskvärt 
med en mall för alla grupperingar.  

Nuvarande RUGar finns kvar till kommande halvårsskifte. Föreslås 
att RUGarna ges i uppdrag att titta på vilka av sina uppdrag, som kan 

mailto:hanna.jonsson@ltdalarna.se
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avslutas innan sommaren och vilka av de nuvarande frågorna som 
RUGarna arbetar med som måste få en fortsättning/förlängning. 

AU´s organisationsförslag diskuteras. Föreslås att de uppräknade 
arbetsgrupperna tas bort från organisationsskissen då dessa annars 
kan verka hämmande.   

Beslut: Att ge Elisabet Fransson i uppdrag att vid kommande APT 
med regionala utvecklingsledarna förmedla uppdrag till 
RUGarna att redovisa vilka av aktuella RUG frågor som 
kan avslutas innan halvårsskiftet och vilka frågor som 
måste få en fortsättning/förlängning.  

12. Nationella nätverk (information om det finns) 

Ingen ny info finnes. 

13. Information 

-Tillnyktringsplatser- Per Söderberg informerar om att det sedan 1 
februari finns 1 st LOB-plats vardera på Mora lasarett och Avesta 
lasarett. Beroende på pågående ombyggnationer i Falun kommer 
dessa 4 platser förhoppningsvis att kunna öppnas från mars månad. 
Projektet kommer att  pågå i 2 år, avtalen påskrivna och klara. En 
styrgrupp för arbetet har bildats, 

  Styrgrupp TN-platser  

Mats Carlsson, Region Dalarna, Sammankallande 

 Tomas Pettersson, Region Dalarna  

 Carola Lindblom, Region Dalarna 

 Jonas Hopfgarten, Region Dalarna 

 Per-Lennart Ågren, Region Dalarna 

 Jesper Stenhoff, Polisen, Falun  

 Ola Andersson, Polisen, Borlänge 

 Ann-Christina Magnusson, Avesta 

 Marie Edbom, Mora  

 Jörgen E Olsson, Falun.  

 
- Beskrivning av nuvarande dokument; rehabilitering, 

habilitering inklusive hjälpmedel i Dalarna. -Katarina Johansson 
informerar, Överenskommelsen ligger på nya webben. Det gamla 
dokumentet kommer att kompletteras med en bilaga med 
förtydliganden. Materialet kommer att presenteras för 
chefsnätverket under våren 2019.    

14. Rapporter och aktuellt 
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- Inbjudan utbildningsdag -Juridik vid förskrivning av hjälpmedel 13-

14/3 I Borlänge. 

 

  

15. Övrigt 

- ÖK om HVB hem, Utifrån nya arbetssätt. Utses två – tre deltagare 
från befintliga RUG till en arbetsgrupp som ansvarar för att ta fram 
förslag till ÖK.  

- SUD AU diskuterat om problem att rekrytera Arbetsterapeuter, 
inventering via en enkät kommer att genomföras med hjälp av 
Högskolan Dalarna för att se hur stora bristerna är inom 
kommunerna inkluderar även fysioterapeuter och socionomer, inför 
att ev köpa in utbildning. Önskemål  Från Region Dalarna att 
inkluderas i inventeringen. Kontakt genom Per Johnsson Tf HR 
direktör.  

- Chefnätverksmötet 12/4 ska hållas tillsammans med region politiker 
- Rådet för hälsa och välfärd, Sofia Jarl vill lägga fokus på utveckling i 
Nära vård. Emma Spak SKL inbjuds till mötet. Lokal för mötet ännu 
inte klart. 

- Greger Bengtsson har skickat ut en enkät om SUS hur 
betalningsansvaret har slagit ut, SUS-gruppen har redan svarat på 
det. 

- Helena tackas av och önskas lycka till! 


