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Minnesanteckningar 190327
Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende
1. Mötets öppnades
2. Presentation
3. Sekreterare (Vanja Arrias)
4. Föregående mötesanteckningar
5. Handlingsplan 2019 – 2021 - utgår från
-

Regional Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018 - 2020 – IAPS

-

Behov utifrån parternas intresse/behov; Vad pratas det om ”hemma”?

-

Gruppens processade resultat i workshop ”Vem ska rädda Sanne”
1. Samordning/fast vårdkontakt/case manager/Integrerade metoder exvis RACT
2. Ledarskap/tillit/mod
3. Brukarinflytande/delat beslutsfattande
4. Motivationsarbete
5. Intern samordning
6. Budget
7. Bästa metodik/förhållningssätt trots 15 kommuner
8. Tidiga insatser i betydelse ”innan det gått för långt” för vuxna tar vi med oss om
det avses.
Under dagens möte skrivs handlingsplanen vid sittande bord och skickas ut till samtliga
gruppmedlemmar för synpunkter. Samverkansgruppen Vuxna Psykisk hälsa,
missbruk/beroende bestämmer riktningen för handlingsplanen. Fokus på VAD som ska
göras inte HUR.
Lokal samverkan är en framgångsfaktor. Eventuellt finns förslag ute i olika kommuner
att slå ihop Trepart och Barn och unga.
Regional Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018 - 2020 – IAPS
Uppdragsbeskrivning för Projekt Integrerat arbetssätt Psykisk Hälsa Skaraborg-IAPS
Vi går igenom handlingsplanen Handlingsplan Vårdsamverkan Vuxna psykiatri och
missbruk 2017-19 och konstaterar att vi är "på banan".
Ny Riktlinje kommer för målgruppen 13-29 år
Kerstin berättar att ett inledande möte på länsnivå med SKL planeras i höst, om den
nya handlingsplanen.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Jessica Ek (Skaraborgs kommunalförbund) är länsgemensam samordnare SIP 1/3.
Psykisk hälsa hos äldre är något som måste lyftas. Geriatrikspåret har också tankar
kring det. Finns behov av gemensam arbetsgrupp?
Satsning på brukarmedverkan. Lars Alfredsson och Sara Svensson är projektledare i
ett brukarinflytandeprojekt. De ska tillsammans utveckla arbetssätt, strukturer och
rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån varje
vårdsamverkansgrupp. De bjuds in till samverkansgruppen till hösten.
6. Systemfel samlade av Personliga ombud
Personligt Ombud verkar för att personer med psykisk funktionsnedsättning som
grupp ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden
identifierar systemfel och brister i samhället som påverkar gruppen negativt och
rapporterar dessa till ledningsgruppen. Personliga ombuden är kopplade till
Samordningsförbunden och Länsstyrelserna ansvarar för uppföljning av
verksamheten. Kommunerna har möjlighet men inte skyldighet att erbjuda stöd av
personligt ombud.
Personliga Ombuden sammanställer årligen systemfel och brister som de ser i
samhället. Från Personliga Ombudet i Falköping/Vara: ”Vi skickar
sammanställningen till länsstyrelsen tillsammans med vår redovisning.
Länsstyrelsen lyfter det till Socialstyrelsen. Enskilda systemfel hanteras olika
beroende på vad det handlar om, bemötande fråga t.ex. tar vi ofta direkt med
handläggare, eller dennes chef m.m. Så det ser olika ut beroende på systemfel. Vi
lyfter upp de systemfel som vi ser i Skaraborg till Samordningsförbunden”.
http://personligtombud.se/kontakta-oss/vastra-gotaland/
Samverkansgruppen är eniga om att vi vill ha de här frågorna till vårt bord. Vi vill
veta mer om detta. Kerstin tar kontakt med samordningsförbunden för att få
sammanställningen och vi kan titta vidare på systemfelen. Det blir också ett sätt att
få in brukarmedverkan.
7. Trepartskonferens 2019
Vad bör temat och innehållet vara i år? Heldag?
Diskussion om tidpunkt för konferensen, med tanke på andra aktiviteter (bla
Idébytardag i kommunen på temat psykisk hälsa), samt vilka som bör bjudas in.
Viktigt att det känns angeläget, och inte hålls för sakens skull. Ett förslag att hålla
slutkonferens för IAPS istället för trepartskonferens.
Processtöden samlar sammankallande till treparterna i slutet av april och diskuterar
ed dem då.
8. Placering HVB
Rose-Marie: Vid placering på HVB - revidera/komplettera rutinen?
Rutin mellan psykiatrin och kommunen vid placering på HVB. Hur fungerar rutinen i
praktiken, är det något som behöver revideras? Vi tar med oss frågan och
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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förbereder oss tills nästa gång. (Upphandlingsfrågan är viktig för rutinen) Ligger på
Vårdsamverkans hemsida. Fram till och med maj 2019 pågår en uppföljning där
kommunerna har fått ansvar för att registrera de placeringar och
kostnadsfördelningar som sker.
9. Representant FoU Skaraborg
Både Kerstin Söderlund och Vanja Arrias fungerar som representanter för
samverkansgruppen i FoU Vårdsamverkan Skaraborg.
10. Mötet avslutas

Möten 2019
Tisdag 12 februari 13.30-16.30
Onsdag 27 mars 13.30-16.30
Fredag 10 maj 13.30-16.30
Onsdag 4 september 13.30-16.30
Trepartskonferens 25 oktober
Onsdag 30 oktober 13.30-16.30
Onsdag 11 december 13.30-16.30

Vanja Arrias
Processtöd

www.vardsamverkan.se/skaraborg

