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§43.

Val av protokolljusterare.
Styrelsen har att utse en protokolljusterare till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar
att utse Bertil Börjesson att tillsammans med ordföranden Johnny Lundgren justera dagens

protokoll.

J,ysteraYides sign



^||H^ s^Mi^sfcffl Sammanträdesprotokoll

3(23)

§44.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen presenteras för fastställande. Ordföranden anmäler att punkt sju utgår.

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget att punkt sju utgår.

Justgrand^s sign
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§45.

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från senaste sammanträdet den 17 maj 2018 presenteras.

Beslutsunderlag
Protokoll Arvika-Eda samordningsförbund den 17 maj 2018

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Juste(and^s sign
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§46.

Projekt omställning

Sjukskrivningarna har under senaste femårsperioden ökat kraftigt, främst inom psykisk

ohälsa, särskilt hos kvinnor i den offentliga sektorn. Samtidigt finns svårigheter att tillgodose
arbetsgivares behov av viss arbetskraft. Många sjukskrivna kan inte återgå i tidigare arbete
utan stannar i långtidssjukskrivning. Samordningsförbunden i Värmland har tidigare

finansierat utvecklingsarbeten kopplade till psykisk ohälsa, KUR och KUPO där metoden
tjänstedesign används.

Syfte med Omställningen är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en

sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, är målet att skapa strukturer
hos samhällsaktörer vilket underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas

tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.

Effektmål:
- Fler värmlänningar kommer att snabbare kunna återgå i arbete

- Arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens

Projektmål genom metoden tjänstedesign:
- Ta fram ett kunskapsunderlag om hinder och drivkrafter för återgång i arbete
- Ta fram och testa lösningar som minimerar hinder och stärker drivkrafter för återgång i

arbete för sjukskrivna män och kvinnor.

- Kunskapsspridning till aktuella samhällsaktörer och allmänhet
Insatser som ökar samarbete mellan olika branscher

Primär målgrupp i projektet är samhällsaktörer och allmänhet.
På längre sikt förväntas effekter för målgruppen sjukskrivna män och kvinnor med
yrkesutbildning inom främst skola, vård eller omsorg men även andra branscher.

De som behöver involveras i projektet varierar över tid. Primärt är det sjukskrivna män och

kvinnor, personal inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso-och sjukvården och

arbetsgivare. Det finns även andra intressenter så som fackliga organisationer, intresse- och

brukarorganisationer som är viktiga.

Arbete i projektet ska bedrivas enligt dejämställdhetspolitiska målen så att horisontella
kriterier beaktas. Det gäller speciellt då det i gruppen långtidssjukskrivna finns betydligt fler
kvinnor, att funktionsnedsättningar finns eller har uppkommit, samt att se på möjligheter till
inträde på arbetsmarknaden med "genusglasögon". Arbetet har initialt startats, 180301, med

fas l och 2 genom pilotverksamhet begränsat till Karlstad och Hammarö, med

Försäkringskassan som projektägare.

Justerandes sign
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§ 46 forts.

Detta har hänt
Ansökta medel från Region Värmland har beviljats till sökt belopp 250 tkr (kommer vara en
del i finansieringen i fas 3)

Dialog har skett på plats i Gävle med Esf-rådet Norra Mellansverige 180328 angående bl.a.

utlysning inom PO l Kompetensutveckling kring långtidssjukskrivna inom bristyrken vilka
har arbetsgivare.

Styrgruppen (gemensam för Tjänstedesign) har kontinuerliga styrgmppsmöten.

Aktuellt
Fas 3, med start 180901, innebär en projektledare på heltid tillsammans med en arbetsgrupp
bestående av 50 % tjänst från vardera Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Landstinget i
Värmland. Gruppen ska kartlägga samt undersöka kring sjukskrivnas hinder för återgång i
arbete. Denna undersökandefas med behovskartläggning av sjukskrivna är ett grundarbete för

den Värmlandsövergripande Esf-ansökan som planeras.

Arvika Eda Samordningsförbund har svårt att finansiera hela fas 3 vilken beräknas kosta l
485 tkr minus beviljade medel från Region Värmland, totalt l 235 tkr. En uppstartskonferens
planerad i fas 2 flyttas till fas 3, liksom ansökan till Esf. Eftersom piloten är grunden för ett
gemensamt Värmlandsöver gripande Esf-projekt har dialog förts bland ledamöter i övriga
förbund samt med förbundschefer om finansiering. Förslaget är att fas 3 finansieras solidariskt

i enlighet med proportionell tilldelning till förbundet. Det innebär att Arvika Eda
Samordningsförbund står för max 15% av totala kostnaden. Viss reservation finns hur
förbundet Bådeså ställer sig då de bara har två av sina fem kommuner i Värmland (esf-region

Norra Mellansverige).

Styrelsen beslutar
Att fas 3 i projekt Omställning tillstyrks för Arvika Eda Samordningsförbunds del under
förutsättning att övriga förbund i Värmland/Dal tillstyrker sin del av finansieringen.
För Arvika Eda Samordningsförbunds del innebär en proportionerlig finansiering av fas 3 en

kostnad på maximalt 100 tkr för tiden l september 2018 -31 december 2018, samt maximalt
50 tkr för tiden l januari 20190101 till 28 februari 2019 då trolig planerings- och analysfas
finansierad av Esf-medel kan starta.

Nytt beslut om fortsatt arbete bör tas i förbunden i Värmland/Dal utifrån förutsättningarna i
utlysningen från Esf

En Esf-ansökan planeras under hösten 2018

Justergndestsign



^ov^gsföÄ^ Sammanträdesprotokoll

§47.

Projekt Insikt 2019

Från perioden sept 2017 och fram till idag har tjänstedesign satt den Värmländska samverkan

på kartan i Sverige. Flera konferanser med nationellt intresse samt små delprojekt i Värmland

har pågått eller är påböijade. Vi börjar nu se positiva effektiver av arbetet i Värmland.

Aktuellt projekt med fmansering från alla förbund i Värmland enligt en proportionell princip

kommer avslutas i december. Styrgruppen och förbunden ser de positiva effektiverna och ser

behovet att stödja processem även under 2019.

Samordningsförbund

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur

samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

I PINSAM Värmland/Dalsland finns 6 samordningsförbund:

• Arvika/Eda
• Fryksdalen (Torsby, Simne, Kil)

• Klarälvdalen (Forshaga, Högfors, Mtinkfors)

• Östra Värmland (Filipstad, Storfors)
• BÅD-ESÄ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng)
• Samspelet (Karlstad, Hammare, Kristinehamn, Grums)

Ett samordningsförbund är en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att fungera

över tid. Samordningsförbundens uppgift är att främja samverkan mellan ingående parter och

att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger möjlighet att försörja sig

själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs

av de samverkande parterna. Förbunden ska vara plattformen för samverkan mellan de fyra

parterna, och på sätt också den plattform som har möjlighet att belysa hela individens

livssituation. Tjänstedesign som metod och verktyg hjälper förbunden att utveckla samverkan

så att den blir bättre för alla.

Förslaget innebär att under förutsättning att samtliga förbund deltar under liknande villkor

som pågående insats förlängs projektet under 2019 med liknande villkor. Vi kommer att hinna

med ätt se på nya kartläggningar och utveckla ytterligare god samverkan mellan parterna.

Arvika Eda Samordningsförbund medfinanserar med maximalt 15% av insatsens totala

kostnad vilken beräknas till maximalt 150 000 skr under 2019.

Beslutsunderlag
Arvika-Eda samordningsförbunds tjänsteskrivelse den l juni 2018
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§ 47 forts.

Styrelsen beslutar
att tillstyrka ansökan enligt inlämnat underlag, samt att avsätta medel maximalt 150 000

kronor under 2019 och ger i uppdrag till förbundschef Magnus Lindström att ta fram
planering för att verkställa planering i samverkan med parterna och deras kontaktpersoner.

Ju^tprandes sign
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§48.

Projekt Rehabkoordinator Psykiatri.
Inom Landstinget i Värmland, Enheten Psykiatrin Västra Värmland finns en stor andel

patienter med sjukskrivning längre än 2 år. Denna grupp har uppmärksammats under lång tid.

En stor del av dessa patienter saknar vårdplan och patientens många gånger enda kontakt

inom psykiatrin och vården är till läkare för nytt ställningstagande kring eventuellt förlängd
sjukskrivning. Bristen kring en samordnad plan under många år har gjort att många patienter
inom psykiatrin också fallit mellan stolarna. Patienterna har också alltid kontakt med minst

två myndigheter.

Under 2017 pågick ett internt projekt inom den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Inom
ramen för befintlig verksamhet startades ett bedömningsteam upp bestående av koordinator,

psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, mfl. Bedömningsteamet träffades en gång varje vecka
under två månader. Varje tillfälle belystes 1-2 ärende under 2 timmar. Sammanlagt fullföljdes

en utvärdering av 14 patienter.

Genomsnittlig sjukskrivningstid i gruppen är 10 år med lägst 2 år och högst 17 år. Samtliga
har fått en individuell rehabiliteringsplan och en ny uppstartsprocess ur både patientens och

mottagningens perspektiv.

Med erfarenheter från detta kartläggningsprojekt och med första återkopplingarna från
nuvarande insats i samverkan med Arvika Eda samordningsförbund Kartläggning/

Tjänstedesign (Projektet är inte klart än varför slutrapport inte kan visas än) Visas tydligt
behovet av samordnade insatser för att hitta lösningar för patienter inom öppenmottagningen.

Idag är över 1300 patienter inskrivna inom psykiatriska öppenmottagningen på Arvika
sjukhus. Avdelningens ledning bedömer att ett stort antal av de inskrivna patienterna har ett

behov av samordnade insatser.

Psyldatrimottagningen i Gamlestaden i Göteborg har under en tid arbetat med samordnade

insatser runt patienten. En viktig roll och ibland helt avgörande samordnande insats ansvarar

en projektanställd rehabkoordinator för.

Rehabkoordinator verkar för att stärka samverkan på organisatorisk nivå mellan de

samverkande parterna och skall underlätta kommunikation mellan enheter i samverkan och

vara en kanal för ömsesidig information. Dessa framgångsfaktorer är viktiga för patientens

rehabilitering till egen försörjning och ett avslut på ibland en lång tid i sjukskrivning. Personal
från Arvika kommer under juni 2018 besöka Gamlestaden för att lyssna och lära mer om hur

och på vilket sätt man arbetar i Göteborg.

Psykiatriska mottagningen i Arvika ser behovet av en liknande funktion på sjukhuset i Arvika.

Önskemålet är att under 12-18 månader initiera och starta upp en fortsättning på tidigare och

aktuella kartläggningsinsatser och minska antalet långtidssjukskrivna som är inskrivna på
psykiatriska mottagningen i Arvika. Under derma tid är också syftet att implementera och få
kostnadstäckning i ordinarie budget för att förlänga denna verksam inom ordinarie planering.

Planeringen är att starta upp september 2018 och genomföra verksamheter under 12 månader

för att sedan kunna fasa in verksamheten.

Justerandes sign
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§ 48 forts.

Behovsgrupp
Målgruppen för insatsen är patienter som är inskrivna inom psykiatriska öppenmottagningen
på Arvika Sjukhus. Patienterna ska ha varit sjukskrivna under minst 12 månader samt vara i

en avslutande del av processen för att vara mottaglig för vidare planering mot egen
försörjning och avslutad sjukskrivning. En del av fortsättning bör vara i samverkan med andra

funktioner tex kommunens arbetsmarknadsenhet, kommunens försörj ningsenhet,

Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare. Patienten erbjuds möjlighet och ska på frivilligt
initiativ delta i denna planering.

Syfte
Syftet med insatsen är att långsiktigt minska belastning inom mottagningens personal och

tillgängliggöra ökade resurser för patienter med stort vårdbehov. Det ska bli enklare för
patienten att avsluta en planering med psykiatri och fortsätta en planering närmare egen

försörjning.

Mål
Av den grupp patienter som påbörjar processen ska 50% avsluta sin sjukskrivning och

planering/ inskrivning inom psykiatri inom 3-6 månader efter påbörjad process med rehab
koordinator.

Projektmål - Vad är målet för projektet?
Målet med projektet är att få till en hållbar, kvalitativ och genomförbar aktivitetskedja med
rätt insats för patienten där sjukskrivningen bör leda till annan försörjning än enbart
sjukskrivning utan insats. En tydlig vårdplan som inkluderar patientens möjligheter till
rehabträning för att, utifrån sin fönnåga, ges möjlighet att nå arbetsmarknaden genom
rehabträning som bör stärka kunskap, självförtroende och självkänsla. Den idag inom Arvika

Kommun fungerande verksamheten (AMI) med en direkt koppling till Plattformen ses som en
naturlig samverkanskedja. Som en del i vårdplanen bör denna möjlighet kunna erbjudas

patienten. Genom SIP hålls även en kontinuerlig dialog och vidare insatser med kommunen

som en viktig del.

Processmål - Vad ska samverkansprocessen leda fram till?
Samverkansprocessen ska leda till en samlad vårdplan, vårdbild, insatsbild. Samverkan

mellan Landstinget, Försäkringskassa, Kommun och Arbetsförmedling ökas genom en

gemensam insats med patientens behov i fokus. Implementeringen startar genom samverkan
mellan LIV och Försäkringkassa genom bedömningsteamet. Där behov finns kopplas

kommun och Arbetsförmedlingen på så snart det finns behov och möjlighet.

Organisation

Bedömningsteamets medlemmar kommer innefatta de professioner som krävs för bästa

effektiva stegförflyttning för patienten. Exempelvis sjukgymnast. De professioner som alltid
kommer delta är; rehab koordinator som har som yttersta ansvar att hålla samman processen

kring patientens insatser. Läkare som konsult i ärendets gång och insatser. Arbetsterapeut.
Sjuksköterska tillika den fasta vårdkontakten. Avdelningschef. Representant från

Försäkringskassa.

Juster^qdessign



s^Äi;agsföLff Sammanträdesprotokoll

11(23)

§ 48 forts.

Landstinget i Värmland tillhandahåller personal, lokaler samt all teknisk utrusting som krävs

för bästa vårdinsats.

Samverkan sker genom fysiska teammöten l tillfälle per vecka i bedömningsteamet. Övriga

timmar krävs för faktaupphämtning, patientbesök, kontakt mellan aktuella myndigheter samt

dokumentation.

Förbundets del i projektet är att tillse möjligheten att få till en naturlig samverkan mellan
myndigheterna (Samordningsförbundets ägare) som idag avsaknas. Tillskapa en plattform

med fokus på patientens behov för vidare stegförflyttning.

Processen vid rehabiliteringskoordination

l) Personal på mottagningen uppmärksammar att patient varit långtidssjukskriven. Fönnedlar
denna information till koordinator som gör en bedömning om patienten är aktuell för

rehabiliteringskoordination (se nästa sida för tydligare kriteriebeskrivning).

2) Bedöms patienten vara aktuell för rehabiliteringskoordination förs en diskussion med
patientens fasta vårdkontakt eller den vårdkontakt som kan anses ha störst kännedom om

patienten (om fast vårdkontakt ej finns).

3) Koordinator skickar patienten skriftlig information om att det pågår en kartläggning med
anledning av den långa sjukskrivningen och att det kommer ske en bedömning av patientens

situation. Den ordinarie vårdkontakten kan också upplysa patienten om bedönmingsteamets

arbete.

4) Koordinator gör en kartläggning av patienten med syfte att få en helhetsbild av patienten
och dennes kontakt med psykiatrin (t.ex. utredningar som gjorts, behandlingar som erbjudits).

5) Koordinator skickar via messenger veckans ärendelista till medlemmar i

bedömningsteamet. Detta för att alla i teamet ska ha en chans att förbereda sig och lyfta

funderingar kring ärendet när teamet samlas och diskuterar.

6) Bedömningsteamet träffas (l g/v, 2 h) och diskuterar de aktuella patienterna. Koordinator

berättar vad som kommit fram vid kartläggning varefter övriga i bedömningsteamet lägger
fram synpunkter. Syftet med detta möte är att undersöka på vilket sätt vi kan hjälpa patienten
vidare och arbeta fram en rehabiliteringsplan. Beslut kan tas att det behövs ytterligare åtgärder

från psykiatrins sida, t.ex. utredningar, bedömningar eller behandlingar. Alternativt bedöms
patienten redan ha erbjudits adekvata psykiatriska insatser och en samverkan med andra

organisation anses mest lämplig.

Processen med rehabiliteringsplanen kan pågå under en längre tid, beroende på vad planen

innehåller. Koordinator återkopplar fortlöpande till teamet kring redan bedömda patienter.

Bedömningsteamets utgångspunkt är att ingen patient ska gå med årslånga
korttidssjukskrivningar. Finns det misstanke om att funktionsnedsättningen är av den

omfattningen att den omöjliggör för patienten att komma vidare, bör istället permanent

sjukersättning diskuteras.

Juster^les^sign
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§ 48 forts.

7) Koordinator informerar patienten skriftligt om att dennes ärende har diskuterats i

bedömningsteamet. Innehållet i rehabiliteringsplanen delges patienten (vanligen) vid ett bokat
besök med koordinator. Patienten får då tillfälle att ge synpunkter och komma med önskemål.

8) Om patienten accepterar rehabiliteringsplanen så påbörjas arbetet. Vanligen har

arbetsuppgifter redan tilldelats de professioner som berörs under bedömningsteamets möte.

Koordinator är spindel i nätet och ser till att processen går framåt. Koordinator är också den

som håller övriga vårdkontakter, som påverkas av planen, informerade. Detta gäller framför

allt den läkare som ansvarar för patientens sjukskrivning.

Koordinator står också till patientens förfogande om denne har funderingar kring insatser som

har med bedömningsteamets rehabiliteringsplan att göra. Patientens fasta vårdkontakt

fortsätter att ansvara för sedvanliga arbetsuppgifter som rör patienten (se nedan).

Projekttid
Projektfmansiering från externa medel påböijas oktober 2018 och pågår under 15 månader.

Projektägare
Landstinget i Värmland, Öppenmottagning inom Psykiatri, Arvika sjukhus är projektägare.
Kontaktperson för projektägare är Birgit Rainer Johnsson.

Projektägare har fullt arbetsmiljöansvar och ekonomi-budgetansvar. Återrapport sker
skriftligen var 3 e månad. Fakturering sker minst kvartalsvis med specificerade kostnader.

Avtal tecknas mellan förbund och projektägare.

Pro j ekWins atsplats
Verksamheten bedrivs från egna lokaler på Arvika Sjukhus.

Styrgrupp
Styrgruppen består av representanter från förbundets beredningsgrupp. Utöver skriftlig

rapport minst var tredje månad sker muntlig rapport vid varje beredningsgrupp.

Uppföljning och utvärdering, Rapportering
Kontinuerlig uppföljning med väl gjord dokumentation. Varje patient beräknas ta max 12
månader innan avslut.

Registrering i SUS.

Uppföljning sker via presentation inom beredningsgrupp och då styrelse önskar information.

Integrering och implementering
Genomförande med start l oktober fram till 31 december 2019 då projektet bör vara
implementerat som ett ordinarie arbetssätt på psykiatrisk mottagning.

Projektlednings och projektägare kommer att redovisa processen med budget arbete och

implementeringen till samordningsförbundet. Detta arbete startar omgående efter sommaren

där tidigare projektinsats under 2017 ligger till grund för vidare samtal internt inom
Landstinget för att kunna ingå i budgetprocessen inför 2020.

Justerajides,§ign
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Budget
Medfmansiering från Landstinget under 15 månader. Personalkostnad för 3 heltidstjänster (l
500 000 kr).

Pengar som Landstinget ansöker om är ersättning för är personalkostnad för
Rehabkoordinator under 15 månader. Ansökan beräknas på 35 000 Kr i brutto kostnad.

l oktober- 31 december 2018 beräknade kostnad uppgår till maximalt 150 000 kronor.

l januari- 31 december 2019 är beräknade kostnader maximalt 600 000 kronor.

Totala kostnaden av projektkostnaden uppgår till maximalt 750 000 kr.

Styrelsen beslutar
att under förutsättningar att kompletteringar enligt nedan inkommer till förbundschef senast

den 20 augusti 2018 skriftligen. Finansiering sker med maxbelopp 750 000 kronor enligt
tjänsteskrivelse. Önskemål finns att redovisa uppstarten och verksamheten på styrelsemöte
under hösten.

Korrekt budget och kostnadsbeskrivning.

Förtydliga mål. Kvantitativt och kvalitativt. Hur många är planerat att delta i insatsen? Hur

kommer detta att mätas?

Förtydliga tidsplan och planering för implementering.

Justerandpssign
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^ §A ^ÄSsftÄS Sammanträdesprotokoll

14 (23)

§49

7 Projekt Kartläggning 8/ Kartläggning FK

Ärendet utgår

Justerapdes sign



^Äi?*gs~fö™ Sammanträdesprotokoll

15(23)

§50.

Aktuella frågor
Information om projekt Omställning. Rekrytering pågår av projektledare och förväntas vara Idar

under juni.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justeran^es sign
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§51

Uppföljning ekonomi.
Budget ser ut att ge ett överskott inför 2019 pga av ej använda medel i Projekt Kartläggning och
Projekt Plattformen. Överskott kommer även under 2019 i Plattformen. Detta överskott kommer

att finansiera Projekt Omställning, Projekt Insikt 19 samt större delen av Projekt

Rehabkoordinator.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§52.

Rapport från projekten.

Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om aktuellt läge i de olika projekt som

finansieras av Arvika-Eda samordningsförbund.

Plattformen

Två handläggare är rekryterade och som börjat sitt arbete i maj.

Projekt Taserudskolan
Carin Hedengård och Daniel.. har upptäckt att det finns ett stort behov bland eleverna till stöd

för att ta sig ut i arbetslivet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justera ndes sign
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§53.

Rapport från beredningsgruppen
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om att inget nytt finns att rapportera.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§54.

Rapport från Nationella rådet
Förbundschef Magnus Lindström infonnerar styrelsen om att inget nytt finns att rapportera

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandgssign
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§55.

Konferenser, utbildningar
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om följande utbildningar:

14 september. Arbetsintegrerade Sociala Företag

Hösten 2018. MHFA Fyra kurser utlagda.

25-27 juni. Supported employment, utbildningen anordnas lokalt i Arvika för projektanställda

Arvika. Övriga Värmland inbjuds och det är 6 kommuner och 3 samordningsförbund

representerade.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign IV
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§56

Delgivningar
Inga delgivningar finns att delge styrelsen.

\vr

Justerandes sign \/\ ,-^;
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§57.

Övriga frågor
Förbundschef Magnus Lindström Kort informerar om att Sofia Axelsson FK (Försäkringskassan)

är tjänstledig och ersättare blir Pernilla Mattson. Det är även inte klart hur representation ser ut i

samordningsförbunden. Det finns även önskemål att besöka Plattformen och lägg ett

styrelsemöte där under hösten.

Justerandes sign \ r
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§58

Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms till den 20 september 2018 kl 13.00

Justerandes sign


