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             MINNESANTECKNINGAR 

Länsnätverk förvaltningschefer inom hälsa och 
välfärd  

Datum: 2019-08-30 

Tid:  09.30-14.00  

Plats: Region Dalarna, Myntgatan 2  

Närvarande: Tomas Ahlin, Anna Andersson, Malin Lindén Ohlsson, Ulrika 
Gärdsback, Marie Ehlin, Jesper Karlsson, Lena Fröyen, Ingalill Frank, 
Elisabeth Fransson, Lotta Borelius, Lena Freijs, Lena Karlsson, Hans Liljeberg, 
Lis Linnberg, Jeanette Hjortsberg, Helén Kastemyr, Katarina Johansson, Ylva 
Renström, Anna-Karin Olsson, Tanja Mårtensson 

1. Inledning  

Ordförande Lena Fröyen hälsade välkomna och en presentationsrunda 
genomfördes. Tanja Mårtensson ny chef för Avdelningen hälsa och välfärd, 
Region Dalarna presenterade sig kort. 

2. Förgående minnesanteckningar   

Inga synpunkter lämnades och anteckningarna lades till handlingarna.  

3. Länsövergripande regional överenskommelse sammanhållen 
ungdomshälsa (Avstämning) 

Några frågetecken verkar ligga på bordet angående behovet av att teckna 
en regional överenskommelse (rök). Detta eftersom det i nuläget endast 
pågår ett par försöksprojekt i några av länets kommuner. Vidare, har fråga 
tidigare väckts om skolans medverkan i sammanhanget. Enligt mejl från 
Mona Westman (till Hans Liljeberg) lär kommunernas skolchefer fått rök:en 
för synpunkter varvid ingen har återkopplat, med vare sig med 
kommentarer eller invändningar. Detta får emellertid uppfattas som ett 
otydligt besked från skolcheferna.  

Man har i nätverket tidigare enats om att det är kommundirektörer som 
undertecknar rök:en från kommunernas sida. Överenskommelsen lär därtill 
ligga hos Karin Stikå Mjöberg för undertecknande.  

Mot bakgrund av ovan nämnda frågor och otydligheter, beslutades att ta 
ärendet tillbaka till styrgrupp för ytterligare beredning och tydliggörande. 
Detta påverkar emellertid inte de pilotprojekt om en sammanhållen 
ungdomshälsa som redan pågår i länet (t.ex. Borlänge, Leksand)  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupperna  

Minnesanteckningarna från RUG Missbruk 190513.  

Sten Eriksson, utvecklingsledare missbruk/beroende hade förhinder att 
närvara på mötet och hade lämnat skriftliga inspel till mötet. Tanja läste 
upp:  
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”Gällande LOB vill vi att namnet på dessa platser byts ut från TN-platser till 
LOB-platser. Detta för att skapa en tydlighet för vilka dessa platser är 
avsedda (redan nu vissa oklarheter utifrån benämning TN-platser)” 
 

Nätverket önskade dels att ovanstående utvecklades av RUG:en t.ex. vari 
ligger otydligheterna, dels ifrågasattes om det är en korrekt benämning att 
byta till ”LOB-platser”. Detta eftersom det rent formellt inte handlar om ett 
ingripande med stöd av lag om omhändertagande av berusade personer 
(LOB) på de faktiska tillnyktringsplatserna. Frågan hänskjutes tillbaka till 
Sten och RUG missbruk. Sten skrev vidare: 

”För Länschefnätverket att fundera på: Det finns ett önskemål om att på sikt 
komplettera med social resurs på enheten där LOB-platserna finns. Skulle 
det redan nu vara möjligt att socialjouren skulle kunna sitta där? Finns inget 
som skulle påverka deras uppdrag negativt som det satt där i stället för i 
Borlänge? Polisen kommer att få tillgång till utrymme där för att kunna 
avrapportera direkt på plats. Genom detta ökar man också 
samverkan/samarbetet med de som arbetar där. Sedan kommer de som 
erbjuds SMADIT att ringa dit för ett första samtal”. 
 

I nätverket framhölls att det inte inryms i socialjourens uppdrag att utgöra 
den typen av efterfrågad resurs. Däremot kan framöver diskuteras om det 
bör finnas någon form av social kompetens på tillnyktringsenheterna. 
Denna fråga borde kunna inkluderas i den utvärdering som ska genomföras 
av LOB-satsningen. Klargörande behövs när utvärderingen är planerad, 
Tanja stämmer av med Sten och kontrollerar avtalet, återkopplar till 
nätverket.   

Minnesanteckningar RUG/funktionshinder 190524.  

I dessa framgår att frågan om ett regionalt stöd av ett eventuellt införande 
av Funca-verktyget i länets kommuner och delar av regionen skulle tas upp 
på chefsnätverket under tidig höst. Då frågan inte hade beretts till detta 
möte beslutades att ärendet bereds till beslut till nästkommande möte i 
chefsnätverket (4 okt).   

Minnesanteckningar RUG Barn/Unga 190604.  

Nätverket hade inga synpunkter på innehållet i minnesanteckningarna. 

5. Samverkan vid utskrivning (information) 

Hans Liljeberg informerade, se resultat i länet av bifogade PP-bilder Bil 1.  

400 tkr är rekvirerade för fortsatt utvecklingsarbete under 2019 och framåt. 
Både riktlinjer och överenskommelse löper ut vid årsskiftet och man önskar 
beslut om uppdrag från chefsnätverket att se över dessa.  

8 st halvdags workshops i systemet (4 st halvdagar inom psykiatrin och 4 st 
halvdagar somatik och rehab) kommer genomföras under hösten.   

En uppföljning av hur patienterna upplevt tillämpningen av lagen dvs. i 
praktiken hur utskrivningen från sjukvården till kommunerna har fungerat 
ska ske. Även personalen kommer tillställas frågor. Detta kommer delvis ske 
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genom djupintervjuer (Elisabet Fransson) och är en del av en SKL- 
utvärdering.  Några kommuner i nätverkets konstaterar att utvärderingen är 
en viktig förutsättning för att kunna ingå en ny regional överenskommelse. 
Hans påpekar att lagstiftningen alltjämt gäller.  

Nätverket diskuterar vidare att det finns behov av att på djupet analysera 
återinskrivningarna till kommunerna. Flera kommuner upplever att man får 
för sjuka patienter och att ”dag 1” sätts för tidigt i systemet vilket kan 
medföra att man hamnar i konflikt med vården och utskrivande läkare. 
Därtill har man bevittnat konflikter även inom vården där läkarbedömningar 
från slutenvård och vårdcentral skiljer sig åt. Här konstateras att SIP är ett 
viktigt verktyg för att nå en samsyn i huruvida patienten kan vårdas i 
hemmet. Även de mobila teamen kan bli en viktig aktör i dessa 
bedömningar. Nätverket ser att denna fråga är viktig att ha med i den sk 
Strategidagen om Nära vård (se nedan). Helen Kastemyr tar med frågan 
ang. ovan nämnda konflikt i utskrivningsbedömning mellan läkare.   

6. Arbetsprocesser för uppdrag 

Styrgrupp/Arbetsgrupper 

Ärendet hänger nära samman med det uppdrag som Avdelningen Hälsa och 
välfärd har fått i att se över struktur, arbetssätt, bemanning m.m. avseende 
kunskapsstyrningsarbetet. Tanja behöver tid att rekapitulera och stämma 
av nätverkets förslag med styrgruppen men även med andra berörda 
personer/aktörer.  Till nästa nätverksträff är ansatsen att kunna 
konkretisera arbetet genom några (pågående?) arbetsgrupper och uppdrag 
för eventuella beslut. Ett problem är dock att det redan förekommer ett 
”glapp” i arbetet inom vissa områden; RUG/psykiatri har upphört och snart 
avslutar utvecklingsledaren som ansvarat för RUG/äldre sin tjänst. Även 
detta är en fråga för avdelningen att se över och hur man i detta skede kan 
”täcka upp” de tomrum som uppkommer i och med detta.  

7. Förlängning av lokal överenskommelse samverkan inom 
missbruks- och beroendevården – Sprutbytesverksamhet 
(Information)  

Lotta Borelius informerar. En lokal överenskommelse har uppdaterats och 
har godkänts av chefsnätverket. Enligt krav i lagstiftningen ska emellertid 
överenskommelsen/avtalet först godkännas av IVO som har ärendet för 
beredning och beslut.  

En annan fråga väcks gällande platser för tillnyktring av unga. Det har 
förekommit uppgifter om att BUP skulle axla detta. Jeanette Hjortsberg tar 
vidare frågan.  

8. Aktuella informationspunkter 

Information – Nytt Vårdinformationssystem Ulf Gingby, bil 2.  

Information – God och nära vård Annika Lusth och Ulf Börjesson, bil 3.  

I samband med att ett strategidokument avseende Nära vård 
Lusth/Börjesson ska utarbetas, ska en strategidag anordnas där 
chefsnätverket, välfärdsrådet, hälso- och sjukvårdsnämnden m.fl. bör 
medverka. Den 8 november lades som förslag mot bakgrund av att 
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chefsnätverket redan hade detta datum inbokat för chefsnätverksträff. (Se 
mer nedan).  

9. Nationella nätverk (information om det finns) 

Inget att rapportera, möten i aktuella grupperingar sker framöver.  

Marie Ehlin, Mora kommun rapporterar kort om pilotprojektet ”Trusted 
dialogue”. 

10. Rapport från Välfärdsrådet  

Tanja föredrar kort, bil 4 (anteckningar från Välfärdsrådet 190828).  

Kort diskussion om Välfärdsrådets roll och uppdrag och relationen till 
Chefsnätverket. Utvecklingsfråga att ta vidare för avdelningen hälsa och 
välfärd. Fråga väcks också om Polsams (nya) roll och uppdrag efter 
regionbildningen. Region Dalarnas reglemente kan även vara vägledande.  

11. Uppdragsförslag Samsjuklighet, följa utvecklingen 
samsjuklighet på – nationell nivå  

Fråga om ordförande i RUG missbruk, som ska delta i en nationell workshop 
gällande samsjuklighet (Socialstyrelsen), kan få uppdraget att arbeta med 
frågan på regional nivå. Detta för att möjliggöra att arbetet kan påbörjas i 
ett tidigt skede.  Nätverket ställer sig bakom förslaget.  

12. Uppdragsförslag – Anordna länsdag 6 december 2019 för att 
presentera den nya samverkansöverenskommelsen för LVM-
vård, LARO och Frivilligvård  

Det pågående arbetet innebär revidering av samverkansöverenskommelse 
och vårdprogram liksom ta fram ett flödesschema för hur ärenden ska 
hanteras gällande LVM, LARO och Frivilligvård. Dessa uppdrag ska redovisas 
till chefnätverket för beslut under hösten. 
Den efterföljande länsdagen, som syftar till implementering av ovan 
nämnda, är planerad till den 6 december. Nätverket informeras om att 
detta datum ej längre är för handen, ett nytt datum kommer sättas ut 
längre fram. 

13. Informationer/Kursinbjudningar 

Läggs till handlingarna.  

14. Länsövergripande vägledning för vård av självmordsnära 
vårdtagare (Beslut)  

Ärendet bordläggs för vidare beredning i styrgrupp.  

15. Riktlinje/rutin vid övervägande av skyddsåtgärder inom 
kommunal vård och omsorg (Beslut) 

Ärendet är ej en fråga för chefsnätverket. Vardera kommun fattar beslut 
om vägledningen. 
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16. Rapport – Utvärdering av utbildningsinsatsen ”Första 
hjälpen till psykisk hälsa med inriktning äldre personer”  

Godkänns och läggs till handlingarna.  

17. Övrigt   

Lis informerar om att en kompetensdag för undersköterskor på Vård- och 
omsorgscollege ställs in. Ett omtag ska göras och man önskar presentera 
det på nästa nätverksmöte (4/10).  

I avvaktan på besked om strategidagen ang. Nära vård (se ovan) beslutar 
nätverket den 15 november kl 13-15 som alternativt datum till den 8 
november. Tanja håller saken under uppsikt och återkopplar om definitivt 
datum så snart som möjligt 
 


