Inställt möte
Samverkansgrupp 28 feb
Här kommer information som skulle givits samt ställningstaganden
ni behöver göra

Ordförandes punkt…..

Kostnadsfördelning HVB-placering
Till denna information, finns bifogat i mail, en framtagen rutin för hur vi i Skaraborg kan
hantera placeringar på HVB-boende gemensamt mellan region och kommun.

En partssammansatt grupp har tagit fram rutinen (Anneli Sundén Gustavsson och Eva
Thimfors representanter från SG Barn & Unga respektive BUP och Socialtjänst). Arbetet har
letts av Kerstin Söderlund.
Ni som representanter för respektive part och verksamhet i Vårdsamverkan har att läsa
igenom rutinen och lämna synpunkter på denna snarast. Arbetet har av olika anledningar
dragit ut på tid och det är angeläget att få rutinen fastställd.
Är det något ni vill framföra eller fråga så kontakta kerstin.soderlund@skaraborg.se före den
20 mars.
Därefter så betraktar vi det som att vår samverkansgrupp ställer sig bakom rutinen och kan
lyftas vidare till styrgruppen för beslut.

Arbete med vår handlingsplan
Vi behöver förnya och uppdatera vår
gemensamma handlingsplan för vår
samverkansgrupp och ta ut en riktning för
samverkansarbetet för barn och unga i
Skaraborg.
Därför föreslår vi att första mötet efter
sommaren förlängs till en heldag då detta
kräver en del arbete. Dessutom har tappar vi
ju lätt fart när möten bli inställda.
4 september 09.00-15.30
Ni har fått en uppdaterad kallelse i Outlook
för några dagar sedan. Vänligen uppdatera
ert deltagande.

Återkoppling LSG-konferens
Upplevelsen av den konferensen som genomfördes den 21
februari, och som var tänkt som en kick off för våra lokala
samverkansgrupper, är att det blev succé 
Via denna länk kan ni titta på filmer och bildspel från
konferensen:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/utbildningar-ochkonferenser/genomforda-utbildningar/samverkan-i-skaraborg-kring-barn-och-unga-21-feb-2020/

Vi skickar utvärderingen i separat fil. Det finns flera kloka
kommentarer och idéer samt önskemål till nästa konferens.

Namnbyte för LSG Barn & Unga
Det har framkommit önskemål om att få byta namnet för lokala
samverkansgrupperna då de påminner alltför mycket om fackliga
samverkansgrupper…… Diskussionen om namnbyte inom
Vårdsamverkansstrukturen har varit uppe på styrgruppsnivå och
vi har nu fått i uppdrag att göra ett sådant.
Denna diskussion kommer främst att föras mellan processtöd
och de som är utsedda som sammankallande för de lokala
samverkansgrupperna. Vi har ett möte den 16 mars.
Vi återkommer om vad som blev sagt.

Samarbete mellan VS B&U och projekt från HSNÖ
Förra året avslutades ett projekt som kallades ”Nära Vård Norra Skaraborg”. Detta finansierades av Östra
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNÖ).
Sara Larsson var projektledare för ett av delprojekten som hette ”Vård och stöd barn och unga” vilket
resulterade i relativt framgångsrika teamarbeten mellan socialtjänst, skola, primärvård och BUP i framförallt
Töreboda och Mariestad.
Sara har nu fått ett nytt uppdrag av HSNÖ att arbeta för att fler kommuner i Skaraborg kommer igång med
liknande samarbeten.
HSNÖ i sin tur har fått pengarna för detta via arbetet med Länsgemensam handlingsplan Psykisk hälsa
som berör både barn och vuxna.
Samverkansgruppen för Barn & Unga inleder nu ett samarbete med Sara´s projekt då vi ser att våra
uppdrag ligger helt i linje med varandra. Det vi ser är att våra lokala samverkansgrupper är nyckelaktörer för
att få motsvarande team att komma igång.
Sara kommer att delta i vår samverkansgrupp så länge projektet pågår för att vara en brygga mellan HSNÖ
och samverkan för barn och unga på delregional och lokal nivå.
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Delregionala medel för samverkan
Till Vårdsamverkan Skaraborg kommer finansiella medel som
ska användas utifrån arbetet med den länsgemensamma
handlingsplanen psykisk hälsa. Vi processtöd har fört en dialog
med respektive samverkansgrupp samt har genomfört en
workshop för att nå en samsyn i vilken riktning vi ska ta i
användandet av dessa medel.
Ett förslag arbetas nu fram för att lyftas till styrgruppen för beslut.
Mer information om detta kommer till er separat lite längre fram.

SIP i Skaraborg
Den nya regionala riktlinjen för SIP är
nu ute på remiss med sista
svarsdatum 3 april. Om allt går
komplikationsfritt så förväntas
riktlinjen att slutligen antas den 5
juni……
Inom Vårdsamverkan Skaraborg
startar arbetet med implementering
av den nya riktlinjen redan nu.
Vi tar detta steg därför att:

• Det är en stor efterfrågan på SIPutbildning
• Lagarna som styr finns redan på plats
• Arbetet med den nya riktlinjen och det
implementeringsarbete som planeras
utförs av AU-SIP, en regional grupp där vi
har tre Skaraborgs-företrädare för
vårdsamverkan. Det gör oss trygga.
• Vår vårdsamverkansstruktur är väl
utvecklad och redo för att jobba framåt.

SIP i Skaraborg
I enhetlighet med planeringen för det regionala
implementeringsarbetet startar vi med att bjuda in ALLA chefer
för information om SIP och den nya riktlinjen under våren.
Viktigt med bred spridning!!
Läs mer på Vårdsamverkans hemsida om arbetet med SIP i
Skaraborg. Där finns information om informationstillfällena samt
länkar för anmälan:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/Samverk
ansomraden/sip-i-skaraborg/

Pilot utökad samverkan (SAMSA)
Inom vårdsamverkan så har en tillfällig arbetsgrupp tittat på möjligheterna för våra
verksamheter att använda SAMSA som kommunikationsverktyg för gemensamma ärenden.

De som deltog var representanter för primärvård, barn- respektive vuxenpsykiatri,
Habilitering & Hälsa, socialtjänst och skola.
Piloten är avslutad och resultatet kommer att komma i form av en rapport senare i vår.
I dagsläget ser vi ett behov av fortsatt ”utredning”/arbete kopplat till barn och unga då det
fortfarande saknas fullt utbyggd samverkan i SAMSA.
Det finns mer att läs om detta arbete på Vårdsamverkans hemsida:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/organisation/samor
dnad-halsa-vard-och-omsorg/utokad-samverkan---projektgrupp/

Samverkansgrupp
Barn & Unga
Årsrapport 2019

Nystart för samverkansgruppen
Kick Off i februari
5 genomförda möten
Rotation i processtödsgruppen
Byte av ordförande

Fokus har legat på nyorientering av
gruppens uppdrag och möjligheter
(ny/reviderad uppdrags-handling under
våren) .
Skapande av samsyn,
informationsutbyte och identifiering av
utvecklingsområden.
Grundläggande diskussioner kring
elevhälsans betydelse, deras uppdrag och
samverkansmöjligheter

Utvecklingsarbete
• Föräldraresan – grunduppdraget ligger fortfarande kvar inom Vårdsamverkan Skaraborg
genom Jessica Ek och Inger Hannu men planen är att lyfta över ansvaret till Regional
Styrgrupp Psykisk hälsa, beslut fattas 5 mars 2020.
• Konferensplanering med ny inriktning (föräldraskapsstöd) – i samarbete med
Länsstyrelsen, Skaraborgsenheten Folkhälsa och Skaraborgs Kommunalförbund så har
fokus och målgrupp styrts över till att möta behoven i samverkan delregionalt och lokalt.
• Uppdragshandling lokala samverkansgrupper – Västbus-grupperna har omformats till att
bli lokala samverkansgrupper inom Vårdsamverkan Skaraborgs struktur och har därmed
fått sitt uppdrag från samverkansgruppen Barn & Unga tydliggjort.
• Kostnadsfördelning vid HVB placeringar, revidering och utveckling av stöddokument till
parterna vid placering av individer på HVB. Gemensamt arbete med samverkansgruppen
Psykisk Hälsa.

Lokala samverkansgrupper
• Träff med sammankallande/koordinatorer i mars (i huvudsak kommunalföreträdare)
• Fd Västbusgrupper, namnbyte och ny uppdragshandling (oktober)

• Inväntar ny överenskommelse som ersätter Västbus
• Stora skillnader i Skaraborg hur dessa grupper fungerar. Allt från väl uppbyggd,
fungerande och funktionell struktur till total avsaknad sedan flera år tillbaka.

Nästa möte
Torsdagen den 16 april
08.30-12.00
Svara i Outlook om du inte redan gjort det.
Vi får flera gäster vid detta tillfälle.
Dagordning skickas senare.

