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Elisabeth Kihlström (KD), ordförande
Åsa Johansson (S)
Erik Olsson (S)
Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
Lena Olsson, Svenska Kyrkan, Karlstad stift
Monica Ekström, Brottsofferjouren
Anna Tyrén, Coompanion
Peter Bäckstrand, regiondirektör
Anna Rydborg, processledare idéburen sektor
Pia Augustsson, processledare Region Värmland
Elisabet Ehne, sekreterare

Förhinder

Marianne Utterdahl (SIV)
Margareta Nisser Larsson (M)
Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
Jan Elofsson, Civilisationen

Diarienummer

RS/220418

1

Ordförande Elisabeth Kihlström hälsar välkommen och öppnar mötet.
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Presentation av dagordningen som mötet godkänner.
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Föregående minnesanteckning
Minnesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna.
De skickas ut via mejl till deltagarna och finns samlade på
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-ideburnaorganisationer/
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Information Folkhälsovecka, Folkhälsopris
Folkhälsopriset planeras att delas ut den 6 april på regionfullmäktige och i
samband med det arrangeras en folkhälsovecka under vecka 14.
Folkhälsopriset ska uppmärksamma en aktör som gjort en bra insats för
folkhälsa.
En konferens med idéburna organisationer planeras till den 7 april, en
heldag, cirka kl 10-16, fysiskt.
Nätverksträffar för idéburna planeras av Nätverket Värmlands Idéburna till
sista tisdagen i varje månad, den 29 mars blir den första efter
pandemiuppehållet.
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Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert inleder med att tacka för de
insatser som de idéburna organisationerna gjort under pandemin. Före
pandemin fanns det planer på ett brukarråd som nu aktualiseras igen. Det
ska inte vara bara för patientföreningar utan även för de idéburna, till
exempel brottsoffer som behöver/fått vård och för samarbete runt trosfrågor. Idéburna har en unik kompetens och bedriver en lågtröskelverksamhet som kan bidra till att skapa kontakt. Område samverkan
får en ny chef i mitten av april. Området har chefläkare Charlotta Nelsson
som kontaktansvarig. IOP:er tecknas med hela Region Värmland och
samverkan kan ske med de områden som behövs inom organisationen för att
göra bäst nytta för värmlänningen. Det är viktigt att ha dialog om hur arbetet
fungerar löpande. År 2022 är medarbetarnas år och ett lärande år för hälsooch sjukvården för ”nya” arbetssätt efter pandemin.
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Handlings- och aktivitetsplan
Handlingsplan och aktivitetsplan gällande samverkan IOP mellan Region
Värmland och Nätverket Värmlands Idéburna, är under framtagande,
processen har dock försenast på grund av sjukdom och kommer att
presenteras vid nästa möte.
Aktiviteter som ingår i planen är bland annat en gemensam konferens den 7
april, dialogmöten i sakfrågor genomförs vid behov, samverkan med
Värmlands projektparaply, rådsmöten, arbetsgrupper startas vid behov,
översyn av överenskommelsen/avsiktsförklaringen påbörjas och skall vara
klart till årsskiftet.
Aktiviteter som Värmlands idéburna ansvarar för: månadsträffar idéburen
sektor, information nya medlemmar, nyhetsbrev idéburen sektor.
Aktiviteter som regionen ansvarar för: information om samverkan idéburna
till nämnderna och till Värmlandsrådet.
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Dialog revidering Överenskommelsen Värmland
Avsiktsförklaringen tas upp igen på nästa möte för dialog och planering.
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Nytt sen sist
Region Värmland

Regiondirektör Peter Bäckstrand informerar om regionens verksamhet.
Kulturområdet har haft det besvärligt under pandemi-åren. Nu när samhället
öppnas upp förväntas en stor efterfrågan på alla sorters kultur. Området
bevakas för att möta upp effekter som kan ha uppstått på längre sikt. På
folkhögskolorna återupptas verksamheten fysiskt men man försöker ta
tillvara det digitala arbete som använts under pandemin. För folkhälsan följs
effekterna på hälsan post-covid. Kultur- och bildningsnämnden arbetar med
att ta fram satsningsområden för år 2022.
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Inom hälso- och sjukvården påverkar inte lättnaden i restriktioner
verksamheten så här långt, utan gällande rekommendationer kvarstår. Det är
många patienter som har covid men inte alla har kommit in för covid utan
det har upptäckts när de läggs in. Även om testningen inte görs på samma
sätt längre konstateras att antalet positivt testade ligger högt. Trycket på
vården är högt av andra orsaker än covid med vissa överbeläggningar. Postpandemi räknar vården med att arbeta ner väntelistor, både internt och med
externa vårdgivare. Akuta tillstånd och cancerbehandling har under hela
pandemi-tiden fortgått. Arbete kommer att intensifieras med att få in
patienter direkt till rätt vårdnivå.
Kollektivtrafiken har påverkats starkt av pandemin med kraftigt minskat
resande och insatser kommer nu att göras för att öka resandet igen. Nya,
flexibla former för resandet testas, bland annat med anropsstyrd trafik.
Servicetrafiken kommer successivt att återgå till ordinarie regler, efter
samråd med smittskydd.
Åsa Johansson informerar om att ny forsknings- och utvecklingsstrategi är
ute på remiss och att den ideella sektorn är involverad.
Nätverket VI

Anna Rydborg lyfter en oro inom de idéburna om alla deltagare kommer att
komma tillbaka; till exempel till körer.
Monica Ekström informerar om att handlingsplan för barnkonventionen
håller på att tas fram och att hon ingår i arbetsgruppen. Som en del i
samverkansarbetet för den kommer workshop att hållas 28/3, 29/3 samt 1/4
främst för de som deltagit i utbildning under förra året.
Nätverket informerar om att nya medlemmar kommer till hela tiden och att
det operativa arbetet stärks i och med att det nu finns en processledare på
plats. Nätverket kommer lägga förslag på en långsiktig
verksamhetsinriktning på sitt årsmöte.
Processledarna

Pia Augustsson informerar om att vid nästa råd kommer en ny processledare
för civilsamhället delta, då hon kommer att gå i pension till sommaren.
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Nästa möte
Rådets träffas nästa gång den 28 april kl. 9-11.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp.

Vid anteckningarna,
Elisabeth Ehne

