Uppdragsgrupp – Barn och unga vuxna i utsatt situation
Datum: 2019-05-20
Tid: 13:30 - 16:00
Plats: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Skaraborgsvägen 1A
www.borasregionen.se
Lokal: Konferensrum Garveriet

Kallade:
Kay Eriksson
Clary Hansson
Nina Brag

Cecilia Ragnarsson
Robert Hagström
Vakant
Anneli Fischer
Agneta Kettil
Morgan Gustafsson
Maria Sjöblom Hyllstam

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS, Ordförande
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS
Barn och ungdomskliniken SÄS
Skolan
Folkhälsosamordnare
Kommunen, Socialtjänsten
Skolan
Kommunen, Socialtjänsten
Habiliteringen
Närhälsan

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Minnesanteckning denna gång av Kay Eriksson
2. Vi tog upp frågan hur implementeringen av SIP i SAMSA skall gå till. Vi konstaterade
att det tagits beslut i styrgruppen för närvårdssamverkan att alla kommuner skall
använda sig av SIP i SAMSA och att det skall vara klart 1 jan 2020. Från hälso- och
sjukvårdens sida bör det vara möjligt där har man varit på väg ett tag, där finns det
också tekniska förutsättningar på plats.
För kommunernas del är det nog en lite längre resa men det är bra att inriktningen är
klar och att viljan finns. Man har i vissa delar av kommunerna inte riktigt tekniska
förutsättningar. Vad vi förstått är alla kommuner inne i SAMSA inom hemsjukvård
och IFO vuxna. För IFO barn och unga, elevhälsa och skola är nog ingen kommun inne
ännu.
För skolans del handlar det om att det är för det mesta rektorer som kallar till SIP och
dom har inte tillgång till SAMSA. Man har inte heller SITHS-kort som krävs för
inloggning i SAMSA.
För att få till en bra SIP är det också viktigt med bra mötesledare och vi är ense om
att det är en svår uppgift att leda möten.
I Borås kommun har man pratat om att använda sig av de statliga stimulansmedlen
till arbetet med SIP.
Ett förslag kom upp att det skulle finnas en delregional grupp med personer som
kunde fungera som mötesledare och hjälpa till ute i kommunerna med SIP-möten för
som stör för att bygga upp kompetens i att arrangera och hålla möten. Gruppen
beslöt att gå vidare med ett sådant förslag till Styrgruppen för närvårdssamverkan.
Förslaget komer att tas som en övrig fråga på styrgruppen 14 juni. Kay kommer också
att ta med sig idéen till den regionala SIP-gruppen.
3. Vi fortsatte också diskussionerna om hemmalösningar för särskilt vårdkrävande
patienter.

Till denna gången hade vi tittat en del på lösningar nationellt och vi tog upp arbete i
Umeå och Uppsala som goda exempel men också vårt eget mellanvårdsteam på BUP
i Borås som profilerat sig på BUP-kongressen i Göteborg och fått mycket positiv
feedback.
Det kom upp ett önskemål om att göra ett studiebesök på något av de goda
exemplen och därefter titta på möjligheten att starta en arbetsgrupp som kan
utveckla en modell som kan prövas i Södra Älvsborg. Alla känner att vi borde kunna
komma till verkstad.

ÖVRIGA FRÅGOR
Ny medlem i gruppen med tillhörighet i socialtjänst blir verksamhetschef AnnChristin Efraimsson från Ulricehamn, hon bjuds i till höstens möten.
Jag kommer att skicka förslag på tider i en doodle-länk.

Önskar er alla en härlig sommar och ser fram emot att träffas i höst.
Kay Eriksson

