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Projektledare SIMBA-teamen
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Uppdrag

0.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då det tillkommit någon ny representant. Monika hälsar
alla varmt välkomna.

1.

Uppföljning av arbetet i och med SIMBA-teamen
Anna, projektledare för SIMBA-teamen, informerar om att de punkter som
framkom som utvecklingsområden i HSN V´s egen uppföljning av SIMBAteamen är omhändertagna. Likaså de utvecklingsområden som framkom i
SIMBAs egen uppföljning är omhändertagna. Avseende de förbättringsförslag
som framkom i HSN Vs uppföljning har strukturen för styrning och stöd samt
tydligare rutiner tagits fram under innevarande år. En av de största
utmaningarna i projektet är att rekrytera och bibehålla psykologer och ett av
förbättringsförslag i HSN V´s uppföljning är långsiktig finansiering av
psykologerna. Avsaknaden av detta medför att övervägande del av
vårdcentralerna inte ser sig ha förutsättningar att ta uppdraget att vara bas
för och tillhandahålla psykolog i SIMBA-teamen. För närvarande saknas
psykolog i Ales team. Även vikten av processtöd lyfts fram som
förbättringsförslag, vilket är säkrat lika länge som finansiering av SIMBApsykologerna då även medel är avsatta för projektledare för SIMBA-teamen år
2020.
Till mötet var planen att en mamma som fått hjälp och stöd från SIMBAteamen för två av sina barn skulle varit med och berättat om sina upplevelser
av detta. Tyvärr fick hon förhinder och Anna gjorde istället en inspelad
intervju. Med anledning av att ljudets kvalitet inte möjliggjorde uppspelning
på mötet bifogas länk till filmen, vilket mamman lämnat godkännande för1.
Då många barn/unga och dess vårdnadshavare har blivit hjälpta av SIMBAteamen förs dialog kring marknadsföring av teamens arbete. I dialogen
framkommer att med hänsyn till att arbete fortfarande är ett projekt och inte
ingår i ordinarie verksamhet samt att barn/unga och dess vårdnadshavare inte
själva kan söka till SIMBA-teamen utan det är professionen som lyft in
ärendena, vilar ansvaret på SIMBAs politiker och tjänstemän att säkerställa att
den egna personalen har kännedom om SIMBA-teamen och möjligheten att
lyfta ärenden till teamet.
SIMBAs processledare informerar om att även de privata skolorna har fått
information om SIMBA-teamen och också lyft in ärenden till teamen.
Fråga ställs om möjligheten till att samverka kring barn under sex år för att så
tidigt som möjligt nå dem som är i behov av samordnade insatser.
Processledaren informerar om att dialog är påbörjad, men ännu finns ingen
konkret struktur för samverkan tidigare än sex år.

1

https://youtu.be/Bi5tiAVxGSY
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2.

Modellbeskrivning för Socialmedicinska mottagningar inom SIMBAområdet
Nicklas informerar om att den ekonomiska verkligheten medför att HSN V inte
kan fullfölja sina åtagande utifrån den politiskt antagna modellbeskrivningen.
Regionfullmäktige har fattat beslut om att inga nya verksamheter får startas
upp. HSN V har tidigare finansierat läkartimmar i SIMBA-området för
motsvarande 1,2 miljoner kr och har för år 2020 i budget avsatt 1 miljon kr för
läkare och sjukskötersketjänster. Vid mötet är det dock oklart om det är
utöver de 1,2 miljonerna eller ej. HSN V återkommer i ärendet. Nicklas ställer
frågan till kommunerna om de kan tänka sig att de medel som HSN V kan
avsätta går till en gemensam mottagning i SIMBA-området. Med hänsyn till
målgruppen är kommunernas bedömning att det behövs en mottagning i varje
kommun och förordar lokala samverkansavtal framför ett gemensamt för
SIMBA-området.

3.

Modellbeskrivning för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar inom
SIMBA-området
Nicklas informerar om att den ekonomiska verkligen medför att HSN V inte
kan fullfölja sina åtagande utifrån den politiskt antagna modellbeskrivningen.
Regionfullmäktige har fattat beslut om att inga nya verksamheter får startas
upp. HSN V har fattat beslut om att genomföra en behovskartläggning och det
finns en utsedd person som kommer att ansvara för den. Vederbörande
kommer att intervjua socialcheferna i SIMBA-området för att informera sig om
vilka behov de ser. HSN V ställer frågan om möjligheten att samverka kring
Mini-Maria/Livsstilsmottagningar i hela HSN Vs upptagningsområde.
Tjänstemännens bedömning är att det är svårt att ta hänsyn till andra
kommuner som ingår i HSN Vs upptagningsområde, men inte tillhör SIMBA.
Bedömningen är att modellbeskrivningen får ses som ett inriktningsmål och
att nuvarande mål får vara att göra på bästa möjliga sätt utifrån de
ekonomiska förutsättningarna. HSN V har fått statliga stimulansmedel som
möjliggör att en projektledare kan rekryteras för att hantera de frågor som
blir resultatet av behovskartläggningen. En person har tackat ja till
projektledartjänst med start den 1 april.

4.

SIMBAs samverkansplan 2020-2021
Den av SIMBAs politiska samrådsgrupp antagna samverkansplanen har
återremitterats av HSN V med anledning av att de önskar få med följande
språkliga ändringar:
- Genomgående i dokumentet – ändra medborgare och befolkning till
invånare
- s. 3 stycket under Närvårdssamverkan. Ta bort bindestreck efter politisk (2
ställen)
- s. 4 ändra benämning på styrelsen till styrelsen för sjukhusen i väster
- s. 7 andra stycket – för tidig dödlighet (nu står det bara dödlighet)
- kapitel 2:3, 3:2, 5:5 – ändra första meningen till ”Varje år dör cirka 230
personer i Västra Götaland genom suicid”. Använd inte självmord, använd
suicid genomgående i hela texten.
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- s. 8 andra stycket under rubrik 3:1 – ändra landsting till region
- s. 9 andra stycket – ta bort hela sista meningen och baka antingen in
hedersvåld i den övre meningen eller ta bort. Särskilj absolut inte samkönade
relationer från parrelationer.
- s. 10 sista stycket – eventuellt ändra Kungälvs sjukhus till sjukhusen i väster
Mats rekapitulerar processen för framtagningen av samverkansplanen:
I februari påbörjades arbetet med en workshop i samrådsgruppen. Resultatet
av workshopen sammanfattades i ett utkast till samverkansplan som
hanterades i gruppdialoger och gemensam dialog vid samrådsgruppens möte i
maj. Med hänsyn till tidsomfattning antog samrådsgruppen samverkanplanen
och beslutade om att inte gemensamt på mötet gå igenom den språkliga
delen utan gav detta uppdrag till presidiet. Uppdrag gavs också till
processledaren att efter språklig revidering sända över uppdragsbeskrivningen
till SIMBAs 13 ingående nämnder och styrelser för antagande.
Samrådsgruppen antar de språkliga ändringarna med undantag av den sista då
Kungälvs sjukhus fortfarande är det sjukhus som SIMBAs kommuner
samverkar med. Processledaren får i uppdrag att på nytt skicka ut
Carina
samverkansplanen med beslutade språkliga ändringar till ingående nämnder
och styrelser. För att undvika att ärenden återremitteras på grund av
önskemål om språkliga ändringar diskuteras processen för framtagning av
underlag under punkt 6.
Även Regionhälsan har inkommit med önskemål och språklig ändring och då
av mål 2:2. Önskemålet inkom några dagar före mötet och har av den
anledningen inte bearbetas inför mötet. Ordförandes förslag är att
önskemålet tas med till nästa revision av samverkansplanen.
Samrådsgruppen antar ordförandes förslag.
5.

Uppdragsbeskrivning för politiska samrådsgruppen
December 2018 ställde sig den politiska samrådsgruppen sig bakom förslag till
reviderad uppdragsbeskrivning. Under innevarande år har den politiska
samrådsgruppen utökats med representation från utbildningsnämnden i Ale
kommun. Detta medför att i reviderad uppdragsbeskrivning finns inte
utbildningsnämnden med som part. Önskemål har inkommit om att även
utbildningsnämnden finns omnämnd som part i uppdragsbeskrivningen. Där
till omnämns Välfärdsutskottet i Stenungsunds kommun med dess tidigare
benämning och önskemål om korrigering har inkommit. Som ett tredje
beaktande ändrades benämningen på Regiongemensam hälso och sjukvård till
Regionhälsan i oktober 2019.
Samrådsgruppen hörsammar önskemålen och fattar beslut om korrigering av
uppdragsbeskrivningen enligt önskemål och nuvarande benämningar.
Carina
Processledaren får i uppdrag att ta fram skrivelse för fastställande av
korrigerad uppdragsbeskrivning och översända den till berörda nämnder och
styrelser för antagande.
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6.

Arbetssätt för att undvika att ärenden återremitteras
För att undvika att ärenden återremitteras, på grund av önskemål om
språkliga ändringar, tar samrådsgruppen beslut om att underlag som sänds till
berörda nämnder och styrelser för antaganden först skickas ut till
representanterna i samrådsgruppen som får cirka en vecka till sitt förfogande
att inkomma med synpunkter. Om inga synpunkter inkommer enas
representanterna i samrådsgruppen om att ärenden inte återremitteras till
SIMBA på grund av önskemål om språkliga ändringar.
För att i möjligaste mån undvika att även ärenden som kan tänkas vara
politiskt kontroversiella inte återremitteras är det av största vikt att
representanterna i samrådsgruppen på hemmaplan skapar en struktur för
förankring.
2

7.

Patientsäkerhet inom korttidsvistelse enligt LSS
Samrådsgruppen skickade i februari en skrivelse till det regionala politiska
samrådsorganet (SRO) med anledning av att det finns stora
patientsäkerhetsrisker inom korttidsvistelse enligt LSS när hälso- och
sjukvårdsinsatser hanteras som egenvård.
Inför samrådsgruppens möte har Mats förhört sig om vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av skrivelsen och fått följande svar som han
förmedlar till samrådsgruppen:
• En beredningsgrupp är tillsatt som har sitt första möte den 23 januari.
•
•

•
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Beräknad tidsåtgångför ärendet är 6-8 möten. Delrapportering efter 3-4 möten
Även en referensgrupp med sakkunniga är formaterad som beräknas ha 1-2 möten
På frågan om anledningen till att SRO inte svarat på samrådsgruppensskrivelse ges
följande svar:
o SIMBA skickade skrivelse daterad 2019-03-05 till VGR:s representanter i
SRO
o SIMBAS politiska samrådsgrupp har fått skriftligt svar från hälso- och
sjukvårdsdirektören och VästKoms direktör daterat 2019-03-13
o Svaret delgavs SRO:s politiker
o Vid uppstartsmöte av förstärkt SRO den 2019-08-29 delgavs hela SRO
skrivelsen och informerades om aktuellt läge inkl. att reviderad
uppdragshandling fastställts och att arbetet aktiverats med anledningen av
SIMBA:s skrivelse trots att Socialstyrelsens översyn av
egenvårdsföreskriften inte var klar.
o Önskar SIMBA:s politiska samrådsgrupp ytterligare återkoppling utöver det
skriftliga svar som hälso- och sjukvårdsdirektören och direktören för
VästKom lämnat vore de önskvärt att de preciserar sina frågor.
Övrig information med anledning av fördröjningen av hanteringen av frågan
o Hvudsakliga skälet till försening är att socialstyrelsen ser över
egenvårdsföreskriften inkl. dess tillämpning för barn. Det var orsaken till att
uppdraget pausades i december 2018. Flera kontakter har tagits med
socialstyrelsen för information om översynen och planerad tidpunkt då
resultatet av översynen ska skickas på remiss. Denna tidpunkt har flyttats
fram i tid från våren 2019 och nu senast till december 2019. Direkt efter att
uppdragshandlingen efter SIMBA:s skrivelse reviderats och fastställts
startade rekrytering till beredningsgrupp och referensgrupp.

På introduktionsdagen den 22 februari 2019 fördes gruppdialoger kring frågan Hur behöver arbete och
förankring på hemmaplan organiseras så beslutsmandat kan erhållas?
Det som framkom i gruppdialogerna bifogas protokollet
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Det råder olika uppfattningar mellan kommunernas och regionens politiker
avseende fortsatt agerande i ärendet. Kommunernas bedömning är att
patientosäkerheten borde medfört att ärendet hanterats snabbare. Regionens
politiker lyfter fram att eftersom bedömningen är att frågan är komplex
behövs en förståelse för att det tar tid och det viktigaste är att vi får en bra
och i ett längre perspektiv hållbar lösning.
Det råder enighet i att detta är ett prioriterat område och att man utgår från
att ärendet hanteras så skyndsamt som möjligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
Samtliga politiker tar med sig informationen för dialog inom de politiska
arenorna på hemmaplan.
Punkten åter till agendan på mötet i februari.
8.

Mötestider för år 2020
Samrådsgruppen antar föreslagna mötestider
06 februari
kl.08:30-12:00
05 juni
kl.13:00-16:30
04 december
kl.13:00-16:30
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Övrigt
Agneta uppfyller kriterierna för allmänna pensionsåldern 2020 och meddelar
att hon tagit beslut om att frånsäga sig alla regionala och delregionala
uppdrag från och med år 2020 och endast fokusera på
verksamhetschefsuppdraget de sista åren i arbetslivet.
Både politiker och tjänstemän är eniga i att det kommer att bli ett tomrum
efter Agneta med tanke på hennes kunskap och engagemang i
samverkansfrågorna och tackar henne för det fina arbete hon gjort inom
området.
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Ordförande
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Vice ordförande
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