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Minnesanteckningar 20-11-11
Samverkansgrupp Vuxna psykisk hälsa, missbruk/
beroende
Närvarande
Ylva Morén, Vara kommun (ordförande 13.30-14.30)
Lena Friberg, Skövde kommun (ordförande 14.30-16.30)
Ulrika Bergman, Skövde kommun
Robert Eklund, Falköpings kommun
Filippa Gagner Jennerteg, NSPHIG
Jenny Ahto, NSPHIG
Lena Bjugård-Bränfeldt, Psykiatri, Skaraborgs Sjukhus
Lenita Hägg, Psykiatri, Skaraborgs Sjukhus
Tove Wold Bremer, Skaraborgsenheten (Folkhälsan) VGR
Vanja Arrias, (Processtöd) Primärvården
Emma Hallgren, (Processtöd psykiatri) Skaraborgs Sjukhus
Kerstin Söderlund, (Processtöd) Skaraborgs Kommunalförbund
Malin Frisk, projektanställd Suicidprevention
Anette Holmberg, projektanställd Suicidprevention
Reza Javid Gholam, analytiker Skaraborgs Sjukhus

Frånvarande
Anneli Maaranen, Tibro kommun
Kajsa Quitz, Primärvård (Närhälsan)
Piotr Wysota, Primärvård (privata aktörer)
Åsa Zöölig Ålebring, Primärvård (Närhälsan)
Maria Qvarnström, adjungerad Primärvården Rehabilitering

Föregående mötets anteckningar
Föregående mötets anteckningar läggs till handlingarna

Dialogärenden
1. Vad är viktigt just nu?
Robert: har varit svårt att få till tider att träffas i treparterna men försiktigt optimistisk
efter att ha haft ett trepartsmöte som känts som en nystart, Inför trepartskonferensen
funderar på de komplexa ärendena som är de som kommer upp i trepart. Många gånger är
det resursfrågan som ”skaver”.
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2. Dialoger mellan kommuner och ÖHSN har pågått en tid – finns det något att fånga
upp?
Har mer varit i form av informationstillfällen. Mycket har handlat om pandemin, hur
hanterar vi den, hur påverkas våra organisationer och hur arbetar vi. Också kring
revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.
3. Suicidprevention, arbetet och gemensamma händelseanalyser.
Hur kan VPMB stödja arbetet med att bygga strukturer för suicidprevention? Annette
Holmberg, projektanställd i Vårdsamverkan.
Annette bedömer att arbetet är i en kartläggningsfas med många dialoger.
För arbetet i kommuner (Malin) har kontaktpersoner utsetts av kommuncheferna. Syftet
är att suicidprevention ska ses som ett förvaltningsövergripande ansvar där exvis
utbildning, fritid, kultur och samhällsbyggnad är aktörer. För vårdsamverkan (Annette)
bedömer Lena Bjugård Bränfeldt att det är viktigt att hitta en form där alla samverkansspår
arbetar tillsammans för att hitta en gemensam struktur så att arbetet blir praktiskt
genomförbart. Bildspel bifogas.

4. Samsjuklighet








Studien: Kommer att bli ett större arbete, då Högskolan i Väst står bakom och det
kommer att bli mer av ett forskningsprojekt som kommer att kunna publiceras. Kerstin
och Emma arbetar med ansökan till etikprövningsmyndigheten. Ett dokument kommer ut
inom kort till verksamhetschefer för medgivande till att medarbetare kan delta i
partsgemensamma kartläggningar som blir en del av studien.
Regeringsutredningen: pågår och handlar om ansvarsfördelning. I fem län görs fördjupade
analyser, bland annat Västra Götaland. En enkät tas fram och i Västra Götaland görs ett
samarbete med den regionala inventering av vilka insatser som i VG riktas till personer
med samsjuklighet som genomförs inom ramen för Handlingsplan Psykisk hälsa. På
regional och delregional nivå kommer också workshops att utgöra underlag.
Målet för arbetet i Skaraborg är att studien, inventeringen och nationell
Samsjuklighetsutredning att ge kunskaper som kan utgöra underlag för ett
partsgemensamt arbete i syfte att utveckla den vård och det samarbete som sker för
målgruppen.
Ett uppdrag med tillhörande medel som gått ut inom område samsjuklighet, handlar om
att finansiera en deltidskoordinator. Det uppdraget har förändrats och pengarna kommer
med vårdsamverkans styrgrupps medgivande att användas till annat.

Informationsärenden
5. Förlängning av Handlingsplan Psykisk Hälsa
Förlängning av Handlingsplan Psykisk Hälsa 2021–2023, är beslutad med få förändringar
(huvudsakligen indikatorer).
6. Dialoger mellan kommun-psykiatri
En dialog planeras mellan kommunalt chefsnätverk psykisk hälsa, missbruk/beroende och
SkaS/psykiatri Lenita Hägg och Josefina Valkonen 201204. Bland annat kommer resultatet
från Arbetsgrupp in- och utskrivning psykiatri att lyftas fram.
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Den arbetsgrupp som ska se över Rutin för placering utanför hemmet kommer att träffas i
december.

7. Information från styrgrupp psykisk hälsa
Lena Bjugård Bränfeldt, SkaS
Arbete har gjorts inför förslag om att förlänga handlingsplanen. Uppdragshandlingen för
styrgruppen (kommer att bifogas minnesanteckningarna) har avhandlats. Stärkt
brukarinflytande, information om hur arbetet fortskrider med den reviderade SIPriktlinjen. Fördelning av ekonomiska resurser för kraftsamlingen Barns och Ungas hälsa.
Förslag om att varje delregional vårdsamverkan ska ha fyra representanter i gruppen; två
från VGR (specialistvård och primärvård) och två från kommun (socialtjänst och
skola/elevvård)
8. Information om Regional riktlinje SIP och överenskommelsen Barns och Ungas

hälsa, översyn Hälso- och sjukvårdsavtal, vårdsamverkansorganisationen och Nära
vården





Angelica Engman. Sammanhållen Hälsa, Vård och Omsorg (SHVO)
Regional riktlinje SIP nu är beslutad och påföljande utbildningar planerade. Start med tre
tillfällen till ledningsnivå dit ca 300 personer har anmält sig.
Överenskommelse Barns och Ungas Hälsa ersätter två tidigare riktlinjer, bland annat
VästBus. Emmelie Alvarsson är projektanställd för att bistå med implementering av
riktlinjen som förväntas vara beslutad vid årsskiftet. Emmelie bistår också med SIPutbildningar.
Tre processer som kommer att påverka kommuner och vård pågår parallellt; Översyn av
Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal, Färdplan Nära Vård och Översyn av
vårdsamverkansstrukturen.

9. Komplexa patienter. Reza Javid Gholam, analytiker Skaraborgs Sjukhus
Bildspel bifogas. Det framtagna materialet används just nu av en arbetsgrupp på SkaS med
fokus på patienter med komplexa vårdbehov. Medelålders män är en grupp som är viktiga
att beakta extra, vid t ex förlust av arbete, skilsmässa osv, när det gäller psykisk ohälsa.

Bifogas:
Bildspel om suicidprevention
Uppdragshandling styrgrupp psykisk hälsa
Psykisk ohälsa Skaraborg

Emma Hallgren, processtöd Skaraborgs Sjukhus
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