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Helena Hanno Enochsson
023-77 70 69
Helena.hanno.encohsson@regiondalarna.se

2018-03-15

Minnesanteckningar RUG missbruk/beroende
2018-03-05
Tid: 5 mars kl. 13.15-16.00
Plats: Region Dalarna, Koppången
Närvarande: Carina Frelin Landstinget Dalarna, Eva Jondelius Säters
kommun, Helen Solarfs Leksands kommun, Ulrika Andersson och Irene Struve
Länsstyrelsen Dalarna, Susanna Berglund Landstinget Dalarna, Åsa Johansson
Falu kommun.
Frånvarande: Ewa Kjell Borlänge kommun, Jonas Hopfgarten Landstinget
Dalarna, Linn Leksell Smedjebackens kommun, Lotta Ulegard SIS, Magnus
Sjöden Polisen Dalarna, Mats Carlsson Landstinget Dalarna, Ulf Kassfeldt
Högskolan Dalarna.

1.

Fastställande av dagordning

Sten Eriksson väljs som ordförande på mötet, eftersom varken ordinarie eller
vice ordförande är närvarade.
Dagordningen på mötet fastställs.

2.

Förgående minnesanteckningar

Förgående minnesanteckningar godkänns.

3.

Information SUS, Moa Nordlund och Åsa Gustafsson,
SUS arbetsgruppen.

Moa och Åsa informerar om läget i arbetet med den nya lagen, samverkan vid
utskrivning från slutenvård (trädde i kraft vid årsskiftet). Den nya lagen ställer
nya krav på arbetssätt på samtliga tre nivåer, slutenvården, primärvården och
kommunen. Varje del i vårdkedjan ska ha fokus på och arbeta för
patienten/brukaren, det innebär att nya lösningar behövs.
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SIP-modulen som ska fyllas vid vårdplaneringen, finns idag i TakeCare, som är
landstingets journalsystem som kommunerna bjuds in till. Andra lösningar ses
över.
Slutenvården skriver in inskrivningsmeddelande i SIP modulen, Landstingets
öppenvård utser en fast vårdkontakt och kommunen utser en
huvudhandläggare.
Vi är bara i början och den nya lagen kräver ett förändrats arbetssätt, vilket inte
sker i en handvändning. Det är mycket som behöver utvecklas och många
processer är på gång. Har gruppen IFO-frågor – mejla dessa till Eva Jondelius,
så lyfter hon dem till SUS-gruppen.
Det finns en funktionsbrevlåda, dit man kan ställa enklare frågor:
sus@regiondalarna.se.

4.

SMADIT, Irene Struve, Länsstyrelsen

Irene är projektledare för SMADIT och arbetar 50% i projektet fram till sista
mars. I projektet ska det tas fram en ny handbok och till detta behöver Irene
hjälp från Landstinget och socialtjänsten/beroendevården i kommunen.
Foldern/miniguiden – ”aldrig mer”/”ett livsviktigt erbjudande” är också under
framtagande. Foldern ska delas ut vid nykterhetskontroller till de som inte
klarar gränserna. För de som polisen tar finns två kritiska tillfällen/punkter,
som påverkar inställningen hos den som kör rattonykter.
•

När föraren blåser och det bemötande de får av polisen när färgen
växlar från grönt till rött.

•

Överlämning till hälso- och sjukvården

Rapportering vid gripandet skulle behöva bli mer detaljerad. Irene visar den
blankett som polisen i Örebro fyller i (bifogas).
27 mars är det SMADIT konferens, förhoppningsvis är handboken färdig då.

5.

Delrapport arbetsgrupp unga/unga vuxna, Sten
Eriksson

Delrapporten ska presenteras på chefsnätverket.
Ett förslag från arbetsgruppen är att utveckla en idé om TN-platser för unga
under 18 år i Falun. De över 18 år hänvisas till 65:an, men dit vill man inte. Det
finns ett behov att arbeta med unga i gruppen 18 - 25 år. Hur ser man på
behandlingen av den gruppen?
Arbetet ska fortsätta under året, kommer att bli lite tapp – eftersom Britta
Johnsson kommer att vara tjänstledig från RD.

6.

Aktuellt läge kring beslut om inrättande av TN-platser.

För tillfället så väntas besked in från Malung-Sälen och Hedemora.

3(4)

7.

Arbetsgrupp för komplettering av spelmissbruk i
överenskommelsen

Förslag på deltagare i till arbetsgruppen:
Åsa Johansson, Falu kommun
Jonas Hopfgarten, Landstinget Dalarna
Viktor Månsson, Landstinget Dalarna
Sten Eriksson, Region Dalarna
Helene Kastemyr, Landstinget Dalarna.
Ewa Kjell, Borlänge kommun.
Den 25 maj arrangerar landstinget en Introduktionsdag om spelberoende.
Inbjudan bifogas till minnesanteckningarna.

8.

Stödgrupp för implementeringsarbete av riktlinjer,
överenskommelse och vårdprogram

Carina har lyft frågan om att det skulle behövas en arbetsgrupp/expertgrupp
som fungerar som stödgrupp till arbetet med lokala stödprogram. Det skulle i
första hand handla om att ta fram en PPT som kan fungera som stöd.
-

Ett förslag till upplägg skickas ut.

-

Carina återkommer med en representant från primärvården.

-

Susanne återkommer med en representant från psykiatrin.

9, Handlingsplan 2018
Sten presenterar förslag på handlingsplan. När det gäller ÖJ så skulle det vara
intressant att se hur frågorna runt missbruk ser ut.
-

9.

RUG godkänner handlingsplanen.

SUD

Punkten tas vid nästa möte.

10.

Rapport från Länsdagen 9/2

Många deltagare - 121 personer vilket är rekord. Överlag är man nöjd med
dagen.
Länken till filmen om Kalle efterfrågas, bifogas tillanteckningarna. Liksom
dokumentationen från dagen.

11.

Regionbildning och information från regionen

Diskussionerna fortsätter. Det är många processer på gång och alla tillhör inte
regionbildningen, en del frågor kommer att behöva hanteras under hösten och
under 2019.
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Det ursprungliga uppdraget innebär:
-

Reda ut var och hur välfärdsrådet ska se ut efter 2019.

-

Hitta en ”placering” för stödstrukturen (och de uppdrag som görs inom
enheten hälsa och välfärd), när Region Dalarna i nuvarande form
försvinner.

-

Beskriva syfte och mål med verksamheten.

Rådet för välfärdsutveckling är de som ska lämna förslaget till
referensgruppen för regionbildningen (den grupp av kommun- och
landstingspolitiker som leder arbetet). Chefsnätverkets AU är tjänsteperson
stöd i arbetet och ett pm håller på att tas fram.

12.
-

13.

Övriga frågor
Rapport från Länsstyrelsen: Ulrika flaggar för ett utbildningsmaterial
”spelproblem i fokus”. UR Skola. Det sänds 19, 20, 24 mars på
kunskapskanalen och går även att se efteråt.

Avslutning
Nästa möte är 16 april

Helena Hanno Enochsson.
Hälsa och välfärd

