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Datum 

2019-05-17 

 

 

Diarienummer 

 

 

 

Verksamhetsnamn 
Centralförvaltning 
 

 

 

Postadress Besöksadress Kontakt  

Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00  

791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se  

 Falun 232100-0180  

    
 

 
 

 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer inom hälsa och välfärd 190517 

 

1. Välkomna  

Ordförande Elisabet Fransson hälsar välkomna 

2. Mötets dagordning 

Godkännes 

3. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna och godkännes 

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupperna 

Läggs till handlingarna, inga frågor eller kommentarer 

5. Prostitution, människohandel och hedersrelaterat våld (information)  

Elsie-Marie Björk, Länsstyrelsen informerar om prostitution,  människohandel och 
hedersrelaterat våld.  

Länsstyrelsen i Dalarna samverkar med Örebro och Värmland i dessa frågor. Man har bl 
a en gemensam regionkoordinator för prostitution och människohandel.    

     Bilaga 

Länsstyrelsen bjuder in till en informationsdag 19 juni kring utsatta EU och EES 
medborgare i Falun. Dagen riktar sig till personal inom näringslivet, hälso- och 
sjukvården, kommuner, migrationsverket, polismyndigheten, rättsväsendet och inom 
ideell organisation. 

Syftet är att öka kunskapen och tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter EU- och 
EES medborgare har och det gäller såväl barn som vuxna. Inbjudan bifogas. 

Vidare bjuder samverkans länstyrelserna in till en 2 dagars utbildning kring prostitution 
och människohandel i höst. Utbildningen arrangeras i Sunne 25-26/9. 1 st 
representant/kommun även möjligt för resursteamet att delta. Förhandsinformation 
bifogas. Utförlig information och program kommer senare.   

Hur får vi delaktighet från länets skolchefer och skolhälsovården ?  

Elsie-Marie informerar att det i mars genomfördes en grundutbildning för polisen i 
hedersrelaterat våld.  

Hur få ihop frågan kring hedersrelaterat våld i vårt län?  
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Tillskapa ett resursteam i länet – finns sedan länge i våra grannlän Värmland och 
Örebro.  

Elsie-Marie kommer att kontakta Agneta Haraldsson, Region Dalarna för att involvera 
Regionen i arbetet.  

Fortsatt hantering av frågorna om prostitution, människohandel och hedersrelaterat våld 
– Ett uppdrag för vår stödstruktur ? 

 

6. Länsövergripande regional överenskommelse sammanhållen ungdomshälsa 
(information) 

Mona Westman presenterar ramen gällande uppdrag ungdomshälsan som på sikt ska 
leda till lokala avtal. Piloter pågår i Borlänge, Leksand och Mora. Till piloterna finns 
kopplade såväl styrgrupp och arbetsgrupp (Representation från Regionen?)  Syftet är att 
ungdomar ska slippa slussas runt. 

Vuxenpsykiatrin, BUP och HAB länkas in som externa parter i processarbetet framåt 
utifrån resp samarbetsavtal med primärvården. 

Beslut om överenskommelser för stadsbidrag kommer efter midsommar. 

Vem ska underteckna ett regionalt avtal? För regionen är det Karin Stikå Mjöberg. I 
kommunerna är det många olika förvaltningar som berörs – Undertecknas av 
kommundirektörerna ?  

Senaste avtalsförslaget bifogas. 

 

7. Rehabilitering, Habilitering inkl, Hjälpmedel Dalarna  

Inför dagens möte har två olika alternativ skickats ut. Alternativ 2 gäller då detta 
alternativ tagit hänsyn till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och 
sjukvård. 

Inför dagens möte har inkommit förslag från företrädare inom primärvårdsrehab där de 
önskar att dokumentet förtydligas med text kring att rehabiliteringsorganisationen 
varierar inom primärvården. Vissa vårdcentraler har egen rebabpersonal medans andra 
har organiserat den i en enhet som server flera vårdcentraler.  

Chefsnätverket anser att det är mycket viktigt med att dokumentet inkl. bilagorna 
implementeras till berörda verksamheter.   implementering av dokumentet inkl bilagor är 
mycket viktig.  

 

Beslut: A t t med tillägg av förtydligandet ovan godkänna dokumentet Rehabilitering, 
habilitering inklusive hjälpmedel,   

 A t t uppdra till arbetsgruppen att implementera dokumentet i berörda 
verksamheter samt  
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8. Samverkan vid utskrivning Utvärdering, statliga medel mm. 

Hans informerar om läget. Lokala workshops arrangeras i länet, 4 st som vänder sig till 
den somatiska vården, 3 st som vänder sig till psykiatrin och en där man bjudit in 
rehabpersonal att delta . När alla workshops är genomförda har ca 380 st medarbetare i 
Region och kommun deltagit. De hittills genomförda träffarna har varit mycket 
uppskattade av deltagarna. SUS-gruppen har för avsikt att bjuda in fler lokala 
workshops.     

    Bilaga 

Frågan kring utvärdering av införandet och arbetet med lagen aktualiseras pånytt. 
Elisabet informerar om att hon pånytt varit i kontakt med Högskolan och att hon även 
diskuterat utvärdering med Regionens analysavdelning som kan tänka sig utföra 
utvärderingen om inte Högskolan kan ta på sig uppdraget.    

 

9. Uppdragsförslag Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer/Dalarna (beslut) 
Kostnadsansvar, Deltagare i arbetsgrupp kommer kanske att önskas liksom 
sammanhållande funktion. 

 

10. Uppdragsförslag Aktivitetsvecka för psykiskhälsa (Psykiatrivecka) v41  

RUG vuxenpsykiatri har arbetat fram ett förslag till program för  aktivitetsveckan. 
Utskickat inför dagens möte.  
 
Förslaget är väldigt ambitiöst. Konstateras att förslaget till att arrangera öppet hus på 
vårdavdelning inte är genomförbart, ej förenligt med patientsäkerhet. Vidare meddelar 
psykiatrin att de har möjlighet att bistå med personalresurser i den omfattning som 
förslaget till program innebär. Frågetecken även kring om detta enbart avser att 
genomföras i Falun eller är även andra orter involverade, hur skall regionen och 
kommunerna involveras, kostnader för arrangemanget m.m.  
 
Elisabet tar med sig de olika frågeställningarna till RUG-gruppen när hon träffar gruppen 
i början av junimånad.   
 

11. Nära vården uppföljning möte med Väldfärdsrådet 12 april 

Elisabet informerar att Ulf Börjesson har utsetts att leda arbetet med införande av den 
nära vården i Dalarna. Regionen även anställt en projektledare Annica Lusth som skall 
hjälpa Ulf med arbetet.   

En av delarna i den nära vården är mobila team. Elisabet informerar om att regionen 
tillsammans med Falu kommun kommer att under 8 v tillsammans bemanna ett mobilt 
team i Falun.   

Förslag är att bjuda in Ulf Börjesson och Annica Lusth till chefsnätverket i höst för att 
informera om sitt arbete.  
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Elisabet informerar vidare att det tredje delbetänkande om nära vård från Anna Nehrgård 
kommer i början av juni. 

 

12. Nationella nätverk  

Information från nationella nätverken RSS och NKS. Anteckningar från dessa nätverk 
bifogas.  

 

13. Rapporter och aktuellt 

Inget att rapportera under denna punkt.   

 

14. Sommaren 2019 – rapport 

Ett separat möte kommer att hållas direkt efter att detta möte har avslutats. 
Anteckningarna från Sommarmötet bifogas.  

  

15. Övrigt 

Lis Linnberg informerar att VOC (Vård och omsorgscollege) kommer att arrangera en 
karriär dag för undersköterskor i höst. Frågor och idéer kan kanaliseras till Lis Lindberg.  

Blankett för Vårdbegäran från ambulansen behöver det revideras? Oklart om en sådan 
blankett behövs. Uppdras till SUS-gruppen att se över detta.  

 


