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Närvarande
Regiondeltagare

Kommundeltagare

Karin Haster, Region Örebro län

Johanna Häll, Örebro län

Roland Säll, Region Uppsala

Susanne Söderberg, Uppsala län

Björn Dahlström, Region Västmanland

Karin Bodlund, Västmanlands län

Anna Sundqvist, Region Gävleborg

Kicki Bro, Gävleborgs län

Mari Kampf Westerberg, Region Sörmland

Anna Sundin, Sörmlands län

Anna-Karin Törnqvist, Region Värmland

Sophia Alm, Värmlands län

Jeanette Hjortsberg, Region Dalarna

Inga-Lill Frank, Dalarna län

Lise Bergman Nordgren, Region Örebro län
Madeleine Andersson, Region Örebro, deltar som sekreterare.

Förhinder

Karin Haster, Region Örebro län
Björn Dahlström, Region Västmanland
Jeanette Hjortsberg, Region Dalarna
Johanna Häll, Örebro län
Susanne Söderberg, Uppsala län

Gäster

Anna Ståhl och Frida Andersson för §3 kring
Nationella riktlinjer. Magnus Werner och Mårten
Jansson för §5 kring brukarinkludering.

ÄRENDEN
§1 Välkomnande och
godkännande av
dagordning

Deltagarna hälsades välkomna. Dagordningen godkändes.

§2 Föregående
minnesanteckning

Föregående minnesanteckning godkändes.
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§3 Nationella riktlinjer
för vård och stöd vid
ADHD och autism
Föredragande: Anna Ståhl
och Frida Andersson

ZOOMMÖTE
MINNESANTECKNINGAR 2022:02
Möte 2022-05-19

Anna Ståhl och Frida Andersson representerar delar av
kunskapsstyrningens utvecklingsgrupp i Sjukvårdsregion Mellansverige.
Också innan kunskapsstyrningen fanns en regional utvecklingsgrupp
(RUG) som arbetade med nationella riktlinjer. Utvecklingsgruppen har
tillsammans med Socialstyrelsen utarbetat former för hantering av
nationella riktlinjer. De nationella riktlinjerna för ADHD och autism
publiceras preliminärt den 20 oktober 2022. Anledningen till försening
är sjukfrånvaro. Planeringen är att genomföra GAP-analyser,
remisseminarium samt remissvar. Det har skett förberedande workshops
där ordförande RPO, Anna Ståhl och Frida Andersson samt
kommunrepresentant från Örebro län deltagit.
Förslag att genomföra workshop i Mellansverige på den lokala nivån.
Anna Ståhl och Frida Andersson föreslår att RSS-samordnare samt
ordinarie LPO-struktur involveras. Dock bra om gemensamma mallar
kan användas för att möjliggöra gemensam sammanställning.
Planeringen är att genomföra remisseminarium slutet av oktober mitten av december. Gapanalys ska vara klar tills då så att detta kan
presenteras i samband med seminarium. Socialstyrelsen har tagit fram
mall för GAP-analys.
Diskussion: Det är hög tid att göra tidsplan för genomförandet av GAPanalys. Kan enkätverktyg tas fram på sjukvårdsregional nivå inom
samarbete för digitalisering och e-hälsa? Finns psykisk-hälsa-pengar att
söka. Viktigt inventera utbildningsbehov efter genomförd GAP-analys,
och att i detta involvera primärvården. Inom RPO saknas
primärvårdsrepresentant, men detta finns på NPO- respektive LPO-nivå.
Inom RSS-strukturen kommer nationella riktlinjer att tas upp till hösten.
Åtgärd: Frida Andersson undersöker om det är möjligt att utforma
digitala enkätverktyg för vår sjukvårdsregion. Frida delar också GAPanalysen i wordformat med RPO.

§4 Sjukvårdsregionala
kunskapsstyrningen,
info och frågor
Föredragande: Lise Bergman
Nordgren.

Återrapportering från möte med NAG-representanter. Viktigt visa
uppskattning för deras arbete samt skapa förutsättningar tidsmässigt för
detta. Regional NAG-representant i NAG självskada saknas från vår
sjukvårdsregion.
Finns intresse från brukarorganisationer att få mer kunskap om det
arbete som pågår inom kunskapsstyrningen.
Finns projektpengar för att skapa möjlighet för någon att arbeta
sjukvårdsregionalt med kommunikation. Arbetet går sakta men framåt.
Frågan om samlad information kommer att diskuteras på NPO-möte
nästa gång.
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Punkt om RSS-struktur utgår på grund av frånvaro.

§5 Brukarinkludering.
Region Sörmlands
arbete för inflytande
och samverkan.
Föredragande: Magnus
Werner, Region Sörmland,
och Mårten Jansson, NSPH

Magnus Werner berättar om systematiskt och uthålligt inflytandearbete.
Beskriver vikten av mandat från både psykiatrichef samt kommunal
verksamhet där man tydligt sett nyttan av detta. Det finns okunskap om
föreningar, brukarsamhälle och vice versa. Det saknas ofta
”inifrånperspektiv”. Viktigt att tänka på att det finns brukare som kan
involveras och som inte är knutna till specifik förening.
Mårten Jansson beskriver sitt och NSPHs arbete och behovet av
brukarperspektiv i olika delar av utveckling, utbud, utförande och
utvärdering. Beskrivning av inflytanderåd – till exempel vilka digitala
tjänster vill ni ha? Understryker vikten av att prata om hur behovet ska
beskrivas och att skapa rätt förväntningar. Att skilja på uppdrag,
önskemål om utbud och utfall. Lyfter att man måstebörja lita på
brukarnas upplevelse och att tänka att behandlingen ska påverka hela
situationen – inte endast fokus på biverkningar och symptom., grad av
psykos etc.
Åtgärd: Ordförande skickar in frågan till bisam i hemregionen om det
finns intresse för möjligt digitalt nätverk sjukvårdsregionalt.

§6 Diskussion och
eventuella frågor
utifrån utskickat
material från NPO &
NAG
Föredragande: Lise Bergman
Nordgren

NAG självskada:
 Saknas fortfarande regionrepresentant i NAG självskada.
Minnesanteckningar NPO:
Information om förstudie som initierats av nätverket för ledning och
styrning av psykiatrin.
 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni del 2
– lansering 27/9. Pågår parallellt uppdatering av del 1.


§7 Lägesbeskrivning
LPO och LAG

Nationellt initiativ har tagits för att sammanföra regioner i
diskussioner kring internetbaserad kbt.

Runda där varje region går igenom sitt arbete. För ytterligare
information se föregående minnesanteckningar.
Åtgärd: Ordförande tar med frågan till NPO-möte om möjlighet att ha
egna instruktörer inom sjukvårdsregionen angående
remissionsskattning. Finns möjlighet till digital lösning?
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Värmland

Genomfört Sbar angående ADHD. RSS vill
skapa forum för samverkan för kommunala
representanter inom alla programområden.
Finns utvecklingsgrupp kopplat till
samsjuklighetsutredningen och koordinator
relaterat till LPO-arbetet.

Sörmland

Inget nytt rapporteras.

Örebro

Ombildat LPO har inom kort sitt första möte.
Ett par LAG planerar start av arbete enligt ny
uppdragsbeskrivning. Regelbundna
avstämningar med ordförande LPO,
processhandledare samt processledare LAG.

Dalarna

Inget nytt rapporteras.

Uppsala

Inget nytt rapporteras.

Gävleborg

Främst pågående arbete internt inom
psykiatrin. Svårt få till samverkan.

Västmanland

Pågår diskussion kring hur LAG och LPO kan
användas på bästa sätt. LPO föreslås som
beslutande organ och prioritering.

§ 8 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor

§9 Kommande
mötestider och
avslutande

Deltagarna tackades och mötet avslutas. Nästa möte är den 29/8. Utifrån
diskussion ombads deltagarna avsätta tid för eventuellt fysiskt möte i
Stockholm 17-18/11.

