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Uppdrag

0.

Föregående mötesminnesanteckningar
Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar.

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då alla inte känner varandra.
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2.

3.

Våld i Nära relationer
Carina Eliason och Ann Wolmar informerar om VKV´s uppdrag och arbete
utifrån bifogad PP-presentation
VKV är politiskt beslutat och bildades år 2009. VKV arbetar för närvarande
med 18 program och håller på att ta fram den fjärde regionala medicinska
riktlinjen inom området. VKV har ett tydligt barnrättsperspektiv i sitt arbete.
VKV har ett projekt med regionens verksamheter inom SIMBA-området kring
att rutinmässigt ställa frågor om våld till barn och vårdnadshavare. De
verksamheter som i dag ingår i projektet är BUP-BUM och Familjehuset
Klippan. Planering pågår för att även inkludera habilitering och hälsa i
projektet. Västra Götaland är andra regionen i Sverige som tagit beslut om att
all personal ska utbildas i att rutinmässigt ställa frågor om våld.
Kommunens representanter undrar hur VKV tänkt sig samverkan och
integration i projektet med socialtjänsten och skolan. VKV tar med sig frågan
och återkopplar till undertecknad. Elevhälsans representant från Kungälv
lyfter vikten av att alla berörda verksamheter integreras när projekt starts
upp. Risk funnas annars att arbetet sker i parallella spår. Därtill är det oftast
kommunernas verksamhet som först kommer i kontakt med berörd målgrupp.
Regionens verksamheter kommer oftast in i ett senare skede.
På VKVs hemsida finns material som används i projektet. Som det är idag är
inte detta material nåbart via hemsida för berörda verksamheter. VKV tar med
sig frågan kring hur representanterna i utvecklingsgruppen ska kunna få ta del
av material som används i projektet och återkopplar till undertecknad.
Punkten åter till agendan på nästkommande möte.
SIMBA-teamen
Undertecknad informerar kort om SIMBA-teamens historia som tog sin start
år 2013 och det treåriga nationella projekt som SIMBA ansökt om att få ingå i.
Projektet fokuserar på tidiga och samordnade insatser för barn och unga som
drivs av skolverket och socialstyrelsen. Ansökan utgår från stöd för
vidareutveckling av våra SIMBA-team. Information ges kring struktur för
utvecklingsarbetet. När projektet med SIMBA-team startade upp fanns en
styrgrupp med två chefer från socialtjänsten, två från elevhälsan samt två
primärvårdsrepresentanter och en från barn och ungdomsmedicin.
Samordningsgruppen har enats om att åter tillsätta en styrgrupp och
föreslagit att ocialtjänstens verksamhetschefer från Ale och Tjörn samt
elevhälsans verksamhetschefer i Kungälv och Stenungsund ingår. Därtill
Närhälsans vårdcentralchef i Stenungsund och Kustens verksamhetschef
Undertecknad blir sammankallande för styrgruppen. För att hålla ihop SIMBAteamen behövs en projektledare rekryteras. Kustens verksamhetschef kan
tillhandahålla en person för projektledning av SIMBA-teamen omfattande ca
20 %. Styrkan i arbetssättet SIMBA-teamen bygger på är att det är politiskt
beslutat både av HSN V´s politiker och SIMBA-kommunernas politiker.
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Agneta lyfter vikten av att samtliga berörda representanter nu prioriterar
arbetet med SIMBA-teamen när vi får stöd från nationellt håll då vi kan se att
konceptet är framgångsrikt och förnärvarande unikt ur ett regionalt
perspektiv.
I Ale finns för närvarande inte någon psykolog i SIMBA-teamet då
Bohuspraktiken inte lyckats rekrytera någon ersättare efter Dag som slutade
den siste augusti. Erbjudande om att ansöka om att få vara den vårdcentral
som erbjuder psykologkomptens till SIMBA-teamet i Ale har gått ut till övriga
vårdcentraler verksamma i Alekommun.
4.

Laget runt kring det lokala arbetet med barn och ungas psykiska
hälsa.
Tjörn Våldet i nära relationer har ökat och då speciellt det hedersrelaterade
våldet. Ekonomisk åtstramning samtidigt som behovet av biståndsbedömda
insatser ökar i kommunen.
Skolan arbetar tillsammans med socialtjänsten med närvaroplan. Bra
samverkan via SSPF. Göteborgs stad och Härryda placerar familjer på Tjörn
vilket medför utmaningar för skolan då detta är svårt att planera för i förväg
och man inte vet hur länge familjerna kommer att stanna.
Närhälsan ansöker om att bli satellitmottagning till Kusten som har ett särskilt
uppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa. Har nu en psykolog som gör det
möjligt att arbeta mer aktivt med barn och unga med psykisk ohälsa.
Stenungsund Mycket arbete med de nyanlända familjerna.
Kungälv Våldet i nära relationer har ökat och då speciellt det hedersrelaterade
våldet. Ekonomisk åtstramning samtidigt som behovet av biståndsbedömda
insatser ökar. Arbetar med Socialhållbarthetsportföljer.
Catharina tror att det ökade antalet barn i skolan (många personer på liten
yta) och ökat antal traumatiserade familjer relaterat till många nyanlända
birar till det ökade våldet. Skolan hinner inte med det förebyggande arbetet
utan får hela tiden fokusera på att släcka bränder.
Ale Under en längre tid ökning av orosanmälningar. Långvariga insatser kring
ekonomiskt bistånd till barnfamiljer. Arbetar med olika projekt kring barn och
unga, bla projekt kring närvarotid i skolan.
BUP Tjörn/Stenungsund, Ställer rutinmässigt frågor kring våld. Har bra
upparbetade samverkansstruktur med socialtjänsten. Har haft viss
personalomsättning. Högt inflöde av remisser. God samverkan med SIMBAteamet på Tjörn och SIMBA-teamet i Stenungsund.
Ungdomsmottagningarna Ställer rutinmässigt frågor kring våld. Arbetar på
försök med lördagsöppet. Har breddinfört en virtuell UM. Startade 2/5, ser en
stadig ökning av besök på denna.
Barn och ungdomsmedicin Ställer rutinmässigt frågor kring våld. Tomas ställer
frågan kring vad vi gör för barn 0-6 år och tycker vi behöver lyfta denna fråga
mer ur ett samverkansperspektiv.
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5.

Mötestider år2019
Punkten flyttas över till utvecklingsgrupp Psykatri, vuxna pga tidsbrist som tar
beslutar följande mötestider utifrån föreslagna tider:
- 14 jan
kl.13:00 - 15:00
15 april kl.13:00 - 15:00
02 sep
kl.13:00 - 15:00
18nov
kl.13:00 - 15:00

6.

Unga kvinnor psykiska hälsa och suicidbenägenhet
Punkten bordläggs till nästa möte i november pga. Tidsbrist.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

