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Minnesanteckningar för Samverkansgrupp Psykisk hälsa
och missbruk/beroende 2019-05-10
Närvarande: Kerstin Söderlund, Vanja Arrias, Josefina Valkonen, Martin Svensson, Ros-Marie
Sandberg, Filippa Gagner Jennerteg, Robert Eklund, Bengt Höglander, Helen Smith, Tove
Vold Bremer, Angelica Engman.

1. Diskussion kring LVM-intyg och att läkarna på vårdcentralen ska skriva intyg. Den
samlade erfarenheten säger att det handlar om få tillfällen vilket leder till att man
inte blir så erfaren, varken på en vårdcentral eller som enskild läkare. Det finns tydlig
rutin på intranätet för vårdcentralerna. Påminn även att stöd finns i Vägledning och
stöd för psykisk funktionsnedsättning vid psykisk funktionsnedsättning, missbruk och
beroende, som går hitta på Vårdsamverkans hemsida.
2. LVM-kvarhållandefrågan. Har tidigare funnits en grupp med deltagare från kommun
och specialistpsykiatri, där det framkommit olika tolkningar av olika lagar. En
delregional grupp kommer tillsättas, för att skapa ett delregionalt dokument likt det
Göteborg har gjort. Kerstin ansvarar för gruppen och kommer kalla lämpliga
deltagare efter sommaren.

3. Uppdragshandling för Trepart är från 2017-05-03. Uppdragsbeskrivningen behöver
uppdateras. Diskussion kring om strukturen ska ändras likt den som finns i
geriatrikspåret. Viktigt att ha med brukarperspektivet när ny uppdragsbeskrivning ska
skrivas.
4. Trepartskonferens 2019 – utformning; 25/10, tid 9-15. Processtöden tar frågan
vidare, finns flera förslag om vad dagen kan innehålla, exempelvis tema om
brukarinflytande – peer support, m.m.

5. Kostnadsfördelning vårdsamverkan: placering för vård utanför hemmet vid psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Denna rutin behöver förtydligas
och konkretiseras. En arbetsgrupp för detta kommer tillskapas, med representanter
från kommun och specialistpsykiatri. Processtöd håller i att gruppen startar igång.
6. Trygg och säker utskrivning, behovet lyfts fram av en partsammansatt arbetsgrupp.
Processtöden initierar en sådan arbetsgrupp och kallar.
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Information kring uppdaterad rutin gällande planerad inläggning på allmän/beroende.
Organisationsförändring i Vårdsamverkan. Tillägg av SHVO samordnad hälsa, vård och
omsorg. Ska arbeta med SIP, SAMSA, NPÖ. Även stå för utbildning, ”skav”, samverkan in- och
utskrivning samt öppenvårdsprocessen. Kerstin och Angelica kommer att vara adjungerade
till gruppen inledningsvis.
Kerstin och Angelica ingår också i de två länsarbetsgrupperna SIP och Brukarinflytande.
Kerstin processleder tillsammans med Eva Hallberg en länsarbetsgrupp som tar fram
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete som inom kort går via VVG och SRO
för att efter deras beslut gå ut på remiss.
Det Skaraborgsgemensamma vårdsamverkansarbetet IAPS har medel kvar vid projekttidens
slut sista augusti. Styrgruppen för Vårdsamverkan har beslutat att projektet förlängs
september-oktober. Angelica Engman är fortsatt projektledare. Ledarseminarium, arbete
med hemsidan och framtagande av basutbildningspaket är arbete som planeras.

Josefina Valkonen
Processtöd
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