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Minnesanteckningar
Vårdsamverkansgrupp
För Vuxna Psykiatri Missbruk
Tid: 2017-12-13 kl.13.30–16.00
Plats: Regionens Hus Skövde konferens rum Björken
Närvarande
Anders Olofsson, Angelica Engman, Bengt Höglander, Robert Eklund, Susanne Johnsen
Malin Nilsson, Kajsa Olén, Kerstin Söderlund.
Ej närvarande
Helen Smith, Ulrika Bergman, Beate Poetzsch, Maia Nilsson, Ing Britt Eriksson, Eva
Ulfenborg

Dagens ärenden
1. Protokollsgenomgång
Frågor/synpunkter på föregående mötesanteckningar?
Gick igenom föregående mötesanteckningar.
Angelica gav en kort information om grupper för asylsökande med psykisk ohälsa

2. Information från verksamheterna-lärandedialog
Från respektive verksamhet/part.
Mellanvårdsteamet
Malin informerade om mellanvårdsteamet och hur långt man kommit.
Start någon gång första halvåret 2018.
Diskuterades skillnaden mellan mobila team och mellanvårdsteamet
Tidaholms kommun
Bengt tog upp fråga om personer med försörjningsstöd i kommunen som ofta går kvar länge
med stöd på grund av att det behövs en utredning från vuxenpsykiatri. Det är långa väntetider
för att få en utredning gjord på vuxenpsykiatri.
Diskuterades situationen för vuxenpsykiatri och orsaken till att det är långa väntetider.
Skaraborgs kommunalförbund
Kerstin informerade kort om samarbetet med Samordningsförbund inom området psykisk
hälsa.
Vuxenpsykiatri
Malin informerade kort om att psykiatrin kommer ha ett annat ekonomiskt läge under nästa år.
Vara kommun

www.vardsamverkanskaraborg.se

2

Robert informerade att nya lagen från 1/1 -18 om trygg o säker utskrivning har tagit mycket
tid. Påpekade också att missbruksverksamheten är en svårhanterad bit på trepartsmöten och
den nedprioriteras ofta.
Diskuterades
- olika former att försöka driva frågorna framåt för gruppen psykiatri - missbruk.
- Primärvårdens insatser i fortsättning och samarbetet mellan primärvård och psykiatri.
Kartlägga vad förbund arbetar med
Kommunikation – hur vi för vidare till våra organisationer och informerar på web (ny
hemsida kommer)
Det finns en stor samsyn i denna grupp och alla känner till och har förståelse för varandras
uppdrag men utanför gruppen kan samsynen vara svår.
Inför 2018 hur skall vi kunna hjälpa andra?
- Integrerade arbetssätt och integrerade mottagningar i vardagen kan vara ett sätt att
kunna hjälpa varandra
- Viktigt att ha en bra kommunikation
- Använda en metod där man träffas regelbundet och inte bara i skarpa lägen.
- Skapa ett naturligt samarbete och skapa förutsättningar för en samsyn.
Diskuterades hur verksamheterna arbetar idag
Kerstin informerade om ny webbsida (vårdsamverkan)

3. Handlingsplan VSPM
Handlingsplan Vårdsamverkan Vuxna Psykiatri Missbruk 2018-20
Angelica visade handlingsplanen.
Diskussioner fördes om utformningen av handlingsplanen. Hur den ska föras ut, vilka mandat
gruppen har att skicka ut till lokal nivå och gruppens uppdrag.
Angelica antecknade på tavlan:
Trepart
Samsyn
Samverkanskunskap
Avtal/ök
Vägledningarna
Synpunkter från konferensen har beaktats i VSPM:s handlingsplan, exempelvis
- Treparter
- Information
- Kompetensutveckling, särskilt samverkanskunskap och SIP
- Samsjuklighet/komplexa ärenden (integrerade arbetsformer?)
Integrerade mottagningar/integrerade arbetssätt
Diskuterades definitionen av integrerade mottagningar/integrerade arbetssätt.
Konstaterades att det är viktigt att enas om en definition.
Uppdraget
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Uppdraget? Hur ska vi ta oss an uppdraget?
Föreslogs att:
Ställa frågan till trepartsgrupperna för att få deras syn på uppdraget
Tillnyktring
Tas bort från handlingsplanen
Kompetensutveckling
Angelica antecknade:
Kompetensutveckling
Vägledningar
SIP
Samverkanskunskap
Konferens
Samsyn
Information
Mål
I handlingsplanen bör det stå medel istället för mål (kommentar från Kerstin)
Handlingsplan psykisk hälsa innehåller indikatorer kopplade till mål. VSPM bör därför känna
till dem och följa utvecklingen
Aktiviteter kommer att ske både länsomfattande och gemensamt för Skaraborg. VSPM bör
därför hålla sig underrättad om dessa aktiviteter inför eventuella egna initiativ.
Kommentarer och förslag:
Tydligare riktning till trepartsgrupperna
Bör finnas en kolumn som heter trepart
Sprida handlingsplanen vidare till treparts- och samverkansgrupper
Ändra namn på handlingsplanen till Vårdsamverkansgruppen/trepartsgruppen

Kerstin o Angelica tar hand om formuleringar och ändringar i handlingsplanen. Skickar den
reviderade handlingsplanen på en mailrunda för godkännande
Önskvärt att handlingsplanen är klar till träffen med styrgruppen den7 februari.
Tillnyktring – läget (Malin Nilsson)
Malin gav en kort information om nuläget.
Förslag till styrgruppen?
Vilket fokus ska vi ha?

4. FOU frågor
Punkten utgår denna gång
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5. Treparter
Lokala överenskommelser har på VSPM:s begäran från Treparterna i Grästorp, Gullspång,
Götene, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Vara. Skövde har bett om anstånd till senare i
december. Saknas gör Essunga, Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda.
Processtöden och ordföranden möter sammankallande för treparterna 180207.
Samverkanssvårigheter, Vägledningen och nästa Trepartskonferens kommer att tas upp.
Något mer?
Hur gör vi med dom som inte kommit in?
Robert tar på sig att informera i sin grupp om vikten av att få in lokala överenskommelser.

6. Samverkansfrågor i vardagen
NSPHiG
Folkhälsoverksamheten
Diskuterades: samarbetet mellan folkhälsoverksamheten och vårdsamverkansgrupper.

7. Avvikelser/Tvister
Från Patientsäkerhetsgruppen (Kerstin) om avvikelser.
- Samverkanssvårigheter bör komma från Trepartsgrupper (och nätverk)
- Avvikelsegruppen uppmärksammar avvikelser som bör komma VSPM till handa,
sänder dem och noterar det i sina anteckningar.
- Händelseanalyser bör vara intressanta ur samverkanssynpunkt. Malin?
- Årlig sammanställning jan/feb från avvikelsegruppen.
Kan Patientnämnden vara en kunskapskälla?

8. Övriga frågor
Tider för möten 2018
Angelica gör ett schema för 2018 och skickar ut.

Vid anteckningarna

Kajsa Olén
Närhälsan

www.vardsamverkanskaraborg.se

