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Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer inom 
hälsa- och välfärd 2019-04-12 

 

1. Välkomna 

Ordförande Lena Fröyen hälsar välkomna 

 

2. Mötets dagordning 

Godkännes 

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna och godkännes. 

Aktualiseras fråga kring Regional utbildare AFI och ASI/SUD. Frågorna tas 
upp pånytt vid kommande möte i maj.  

 

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupperna  

Läggs till handlingarna, inga frågor eller kommentarer. 

 

5. Lokal överenskommelse Rehabilitering, Habilitering inkl, Hjälpmedel 
Dalarna 

Vid föregående möte presenterade en arbetsgrupp förslag till lokal 
överenskommelse. Vid mötet beslutades om synpunkter på det förslag som 
presenterades skulle skickas till en av föredragshållarna före 28/3. Den 
ursprungliga planeringen var att chefsnätverket vid dagens möte skulle ta 
beslut om nya länsövergripande överenskommelsen.  

 

I samband med dagens möte har det framkommit att arbetsgruppen 
önskade mer tid för att väga in de inkomna synpunkterna i ett slutgiltigt 
förslag.  

Beslut: Att skjuta upp beslut om ny lokal överenskommelse till 
nästkommande möte.  
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6. Samverkan vid utskrivning  

Frågan om utvärdering av införande av lagen Samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso och sjukvård har diskuterats vid en rad tillfällen och 
Högskolan Dalarna har fått förfrågan om att vara behjälplig med 
utvärderingen. Högskolan har dock ännu inte lämnat besked om de kan ta 
på sig uppdraget om utvärderingen. 

Vidare informerar Hans Liljeberg om att de planerade lokala workshopparna 
håller på att genomföras. Den första workshopen genomfördes i Mora 10 
april. Totalt kommer det under våren att genomföras 8 st lokala workshops. 
Upplägget av de olika workshopparna är att det inledningsvis ges en kort 
beskrivning av lagen och det hittillsvarande arbetet med lagen därefter 
diskussioner med utgångspunkt av avvikelser som inträffat och vad 
verksamheterna tillsammans kan göra att detta inte inträffar igen.      

 

Beslut: Att ta informationen till handlingarna samt  

Att uppdra till AU att fortsätta ha kontakt med Högskolan 
om utvärdering och om det visar sig att inte Högskolan 
kan ta på sig uppdraget om utvärdering försöka hitta 
annan utförare som kan genomföra utvärderingen.   

 

7. Uppdragsförslag ”Tillsammans för psykisk hälsa -Seniorer/Dalarna” 

 

RUG äldre och RUG vuxenpsykiatri har arbetat fram ett uppdragsförslag om 
arbete om att förebygga och minska psykisk ohälsa hos seniorer. 
Uppdragsförslaget utskickat till chefsnätverket inför dagens möte. 

 

Beslut:  Att ställa sig bakom uppdragsförslaget.  

 

8. Förslag Länsövergripande regional överenskommelse 
sammanhållen ungdomshälsa  

Vid chefsnätverket möte 8 februari informerade en arbetsgrupp om förslag 
till sammanhållen ungdomshälsa.  Inför dagens sammanträde har förslag till 
Regional överenskommelse skickats ut.  
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Arbetsgruppen önskar synpunkter på det utskickade förslaget senast 30 
april till Mona Westman monaingeborg.westman@ltdalarna.se 

Chefsnätverket förutsätter att förslaget på regional överenskommelse även 
skickas på remiss till länets kommunchefer och skolchefer.   

 

9.  Utse representanter i de Nationellt nätverken Äldre och Nära vården   

SKL har skickat ut förfrågningar till samtliga regioner om att utse 
representanter i två nätverk, Äldre och Nära vården. 

Beslut: Att uppdra till Elisabet Fransson att diskutera med 
utvecklingsledarna (Maria och Katarina) om att de skall 
vara länets representanter i de båda nätverken. 

 

10. Arbetsgrupp Säker digital kommunikation 

I samband med denna fråga aktualiseras fråga från kommunerna kring hur   
Regionen avser att göra med ”Trusted dialog” som system. 

 Uppdras till Elisabet Fransson att efterhöra med MIT inom Regionen om 
hur de ställer sig till detta system. 

 

11.  Nationella nätverk  

Elisabet Fransson informerar om att hon träffat Socialchefsnätverket på 
nationell nivå. En viktig fråga för det nationella nätverket är 
kompetensförsörjning. Detta är givetvis en viktig fråga även på regionalnivå.  

 

Jeanette Hjortsberg rapporterar från Psykiatrinätverket. Vi behöver utforma 
arbetsgruppen för implementering av nya behandlingsprogram för bl a ett 
nytt program avseende schizofreni. Frågan lyfts med utvecklingsledarna. 

 

12.  Informationer 

Inbjudan Kunskapsdag  - om det webbaserade arbetsverktyget Funca 

Platser finns kvar till kunskapsdagen 6/5, den 29 april sista anmälningsdag. 

Utbildningen Första hjälpare inom psykisk hälsa, äldre är fullbokad. 
Smedjebackens kommun har utbildare som man kan ”hyra ut” till 
självkostnadspris. Sådana finns även i Särna som är möjliga att nyttja till 
självkostnadspris.  

mailto:monaingeborg.westman@ltdalarna.se
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13.  Övriga frågor 

Uppdragsförslag – Psykiatrivecka i Dalarna  

Regionala utvecklingsledarna för vuxenpsykiatri, missbruk och äldre har 
tagit fram ett uppdragsförslag till psykiatrivecka v 41 2019. 
Uppdragsförslaget skickade ut inför dagens möte.  

 

Beslut: att uppdra till AU att diskutera med utvecklingsledarna om 
att bredda rubriken på aktiviteten – Aktivitetsvecka för 
psykisk hälsa.  

 

Karriärdag för undersköterskor v 42 

Vård och omsorgscollege (VOC) planerar att i höst genomföra en karriärdag 
för undersköterskor under v 42. För planering av karriärdagen bjuder VOC 
in undersköterskor till en planeringsdag 9/5. Intresseanmälan till 
planeringsdagen skickas till Christin Luthman senast 30 april. 
Christin.luthman@ltdalarna.se     

mailto:Christin.luthman@ltdalarna.se

