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Välfärdsrådet den 23 oktober 2019 

 

1. Presentation 

Närvarande på mötet, bilaga 1. 

2. Föregående minnesanteckningar Välfärdsrådet 190828  

Inga synpunkter lämnades.  

3. Kalendarium Välfärdsrådets möten 2020  

Kalendariet fastställdes.  

4. Arbetet med strategi för god och nära vård i Dalarna 

Annica Lusth, Utredare Region Dalarna var även på Välfärdsrådet  i augusti 
och lämnade på dagens möte en uppdatering av arbetet, PP-bilder bilaga 2.  

Den 8 november arrangerar Annica Lusth och Ulf Börjesson en strategidag 
för tjänstemän i regionen och kommunerna. Önskemål framkom att 
föreläsningar och diskussioner under dagen spelades in för att möjliggöra 
för Välfärdsrådets ledamöter att ta del av inspelningen efteråt. Annica skulle 
undersöka detta.  

5. En samlad ungdomshälsa. Information från pilotprojekten i Borlänge 
och Leksand 
Tomas Ahlin, socialchef Borlänge, Carin Fredlin sektorchef Leksand, Mona 
Westman, Region Dalarna redovisar de pågående två pilotprojekten i 
Leksand och Borlänge, PP-bilder bilaga 3.  

Av minnesanteckningarna till Länsnätverket för förvaltningschefer (se 
utsänd bilaga 4) framgår att en länsöverenskommelse om en samlad 
ungdomshälsa har bordlagts tills vidare.  

6. Avdelningen Hälsa och välfärd rapporterar 

Tanja Mårtensson, avdelningschef redogjorde för det utvecklingsarbete som 
initierats på avdelningen, (se utsända bilagor 3-5). Framöver kommer 
inbjudningar och bilagor till Välfärdsrådets möten läggas upp på en 
webbsida där ledamöterna kan ladda ned handlingar.  

7. Information 

Bilagor med nedanstående information var utsända: 

 Statsbidrag Socialstyrelsen Förstärkning av äldreomsorgen sista 
  ansökningsdag 31 oktober. 
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 Överenskommelse En investering för utvecklade förutsättningar för 
vårdens medarbetare 2019. 

 Uppdrag psykisk hälsa: Konferens 5 dec Barn och unga 1:a linjens 
chefer, politiker, medarbetare, tjänstemän. 

 Föreläsning Sugardejting 25 november anordnas av Region Dalarna.  

 Tillkommande information var en ytterligare inbjudan på temat 
prostitution som anordnas av Länsstyrelsen den 27 november, se 
bilaga 4.   

8. Övriga frågor 

Den tidigare ställda frågan från Falun angående särskild utskrivning från 
slutenvård till korttidsplatser (SUS) hade besvarats av Regionen. Falun 
efterfrågade förtydligande varvid Tanja tog frågan vidare. En fördjupning i 
SUS kommer möjliggöras på nästa möte i Välfärdsrådet då bland annat 
uppföljning och statistik kommer att redovisas,  

Säter ställde fråga om patientråden hade upphört i länet, bland annat som 
en konsekvens av Polsams ”nya” roll efter regionbildningen. Sofia Jarl 
påpekade att dessa forum inte var avhängiga varandra men att både 
brukarråden liksom patientråden var viktiga samverkansformer för att 
tillgodose brukar/patient-inflytande. I sammanhanget efterfrågades om 
modellen ”Peer support” var aktuell i länet. Peer support innebär att 
personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som 
utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller 
rehabilitering. Tanja hänvisade vidare till det pågående projektet BISAM 
(Brukarinflytandesamordnare) som regionen (på Avdelningen hälsa och 
välfärd) driver med stöd av statsbidrag från Överenskommelse psykisk 
hälsa 2019. Projektet fortsätter nästa år och bland annat kommer man 
bevaka genomförandet av en pilot som avser att pröva modellen ”Peer 
support”. 

Angående ledamöter till Välfärdsrådet får vardera kommun utse vilka 
representanter som bör delta. Det saknas fortfarande uppgifter från 
Borlänge och Hedemora. Kontakta Tanja Mårtensson 
tanja.martensson@ltdalarna.se för att tillse att samtliga representanter 
kommer med på sändlistor m.m. 
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