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Mötesanteckningar Samverkansgrupp Barn och unga
2019-11-27
Tid: 13:30-16.30

Plats: Regionens Hus Skövde, konferensrum Ålleberg

Ärendelista


Närvarande: Tony Johansson, Piotr Wysota, Lena Torstensson, Eva Thimfors, Leif
Lagergren, Gro Ims Johansson, Pia Gustafsson, Robin Ahlm, Angelica Engman, Karin
Ahlqvist, Annelie Sundin Gustafsson (via Skype), gäst Maria Qvarnström



Dagordning – punkten team Agera utgår och ersätts av punkt gällande
kostnadsersättning



Insatser från Rehab till Barn och Unga med psykisk ohälsa, info Maria
Qvarnström, Rehab Närhälsan - se bifogad PP
Primärvården är första linjen och basen i sjukvården, rehab ingår i primärvården. Det
finns vissa skillnader i utbud mellan de olika enheterna i Skaraborg, alla har dock
samma uppdrag oavsett driftsform (offentlig eller privat). Uppdraget utgår från en
motsvarande KoK-bok (krav- och kvalitetsbok) som vårdcentralerna har. Dock
fungerar inte listningen på samma sätt. Patienten väljer vilken mottagning man vill gå
till, de kan byta och välja flera.
Exempel på samverkan där rehab varit en part - elevhälsan i Lidköping har samarbetat
med rehab kring barn med övervikt & fetma, hjälp med tid och struktur +
sömnsvårigheter. MTG-projekt (Mariestad, Töreboda, Gullspång) samarbetar också
med rehab kring tidiga samordnade insatser på hemmaplan som underlättar barn och
föräldrars situation – tidigt och samordnat stöd, enkel väg in, första linjen stöd.
Diskussion rörande önskemål om det vi kallar ”karta” för att tydliggöra vad invånarna
kan förvänta sig av Rehab.



Inriktningsdokument för Skaraborg avseende kostnadsfördelning och
tvistehantering – se bifogat dokument, skickas ut till Samverkansgruppen för
information, eventuella felaktigheter sänds till karin.ahlqvist@skaraborg.se senast den
6 december 2020.



Redigering Uppdragshandling Lokala Samverkansgrupper - information om
ändring, punkten om att det ska skrivas lokala överenskommelser plockas bort i UH.
Fokus ska ligga på hur man ska samverka, lokala överenskommelser skrivs vid behov.
Uppdragshandling kommer ut på hemsidan inom kort. Bifogas MA igen
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Remiss ute för Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa – kort
info om att förslaget är ute på remiss och att hanteringen ser olika ut på regional och
kommunal nivå. Svaren ska vara inne senast 2020-02-14. Det är denna ök som ska
ersätta Västbus.



Samverkans-konferens Barn & Unga – anordnas 21 februari i Skövde, tanken i
nuläget är en kick-off för de Lokala Samverkansgrupperna (LSG) som
förhoppningsvis kan bli en återkommande konferens, save-the-date och mer
information skickas efter fredagens planeringsmöte.



Information finansiella medel uppdrag Psykisk hälsa, samarbete med SG Psykisk
Hälsa och GDP – se bifogad PP
Pengar går ut tillregional Vårdsamverkan utifrån 5 fokusområden – SIP,
samsjuklighet, barns och ungas psykiska hälsa, kunskapsstyrning, upphandling HVB.
Utifrån detta delas en del av pengarna ut till delregional Vårdsamverkan där medel
främst går till de första tre områdena. Angelica går igenom tankarna kring
fördelningen och berättar att hon har i uppdrag till nästa styrgrupp att komma med
förslag på hur pengarna ska nyttjas. Då dessa områden berör flera av
samverkansgrupperna planeras en workshop i början av nästa år för att diskutera hur vi
i Skaraborg ska använda pengarna på bästa sätt. Beslut i VVG 28 november krävs för
att pengarna ska komma.
OBS! När inbjudan till workshop kommer så ombeds den att prioriteras högt av er.
Eventuell ersättare fungerar under förutsättning att vederbörande blivit insatt i
frågeställningen något. Har ni fler frågor kring detta är ni varmt välkomna att höra av
er till oss processtöd.



Tillagd punkt kring information om Vårdsamverkansstrukturen – se bifogad PP
Det är många som ofta undrar över ”alla grupper” som tillsätts och vad de fyller för
funktion. Den här diskussionen fördes exempelvis även i styrgruppen för
vårdsamverkan förra veckan (MA för styrgrp länk här). Därav uppkom en spontan
diskussion under vårt möte och det kom ett önskemål om en liten kartläggning och
förklaring av Vårdsamverkan.



Mötestider 2020:
28/2 kl 8.30-12.00 Nästa möte!
16/4 kl 8.30-12.00
4/9 kl 8.30-12.00
14/10 kl 13.30-16.30
11/12 kl 8.30-12.00
Inbjudan i Outlook kommer. Svara snarast så ser vi om något datum är särskilt
olämpligt. Kallelsen uppdateras allteftersom med dagordning och plats.

Vid anteckningarna - Karin Ahlqvist, Angelica Engman, processtöd
www.vardsamverkan.se/skaraborg

