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Uppdrag

1.

Vård och stödsamordning (VSS)
Vid föregående möte lämnades förslag till utvecklingsgruppen om att
chefsgruppen för vård och stödsamordning skulle avvecklas och att
styrgruppsuppdraget över förs till de lokala psykiatrigrupperna. Före beslutet
ville representanterna ha en dialog på hemmaplan, vilken nu är genomförd
och resulterar i att utvecklingsgruppen antar förslaget om att chefsgruppen
för vård- och stödsamordning avvecklas och att styrgruppsuppdraget över förs
till de lokala psykiatrigrupperna.

2.

IPS-projektet
Vid föregående möte beslutades att utifrån nuvarande förutsättningar skapa
ett SIMBA-gemensamt team. Dialog fördes också kring struktur för att hålla
ihop arbetet så det blir ett gemensamt arbetssätt i SIMBA.
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Utvecklingsgruppen enas också om att Susanne Brånalt kallar samman till ett
möte samt att kommunerna och psykiatrin meddelar Susanne via mail
(susanne.branalt@stenungsund.se) vem hon ska kalla till mötet. Då det fanns
önskemål om en representant från varje öppenvårdsmottagning i SIMBAområdet skulle Eva ta med sig frågan hem för dialog avseende möjligheterna
att samtliga öppenvårdsmottagningar representeras i arbetet. På grund av
Coronautbrottet har det inom verksamheterna inte funnits möjlighet att
arbeta med frågan. Punkten bordläggs till mötet den 7 september och innan
dess ska representanterna ha meddelat Susanne vem/vilka hon ska kalla från
kommunerna och psykiatrin till möte.
3.

Socialmedicinska mottagningar och Livsstilsmottagningar
Socialmedicinska mottagningar
Undertecknad informerar om att det avtal som fanns mellan HSNVSamordningsförbundet och VC Kusten löpte ut vid årsskiftet 2018-2019. Av
någon anledning, som är oklar, har dock ekonomer inom regionen fortsatt att
betala ut medel till VC Kusten för läkarmedverkan. HSN V har varit tydliga med
att för år 2020 finns det inte något avtal med VC Kusten om bemanning. HSN
V har för år 2020 möjlighet att avsätta 1 000 000 kr för regionens insatser.
HSN V förordar att ett samverkansavtal mellan HSN V och SIMBA tecknas om
de 1 000 000 kr som HSN V har möjlighet att avsätta. Då kan
samordningsgruppen besluta om vad medlen ska användas till utifrån den
politiskt fastställda modellen. Som alternativ till samverkansavtal finns
bemanningsavtal och direktupphandling.
Samordningsgruppen har på grund av Coronautbrottet ännu inte fattat beslut
om hur frågan och de medel som HSN V har möjlighet att avsätt ska hanteras,
men av de medel som avsatts för 2020 kommer VC Kusten att få ersättning för
läkarmedverkan för Q1 2020.
Anna-Lena informerar om att i Kungälv pågår en omorganisation inom
Socialtjänsten som innebär att den socialmedicinska mottagningen kommer
att tillhöra samma verksamhetsområde som stöd och boende samt vård- och
stödsamordning, vilket ökar förutsättningarna till en bättre helhet kring
målgruppen för de socialmedicinska mottagningarna.
Livsstilsmottagningar
Undertecknad informerar om att HSN V´s utredare föreslår att det i SIMBAområdet startas upp en Mini-Mariamottagning som förläggs till Kungälv och
att läkarmedverkan sker via beroendecentrum i Göteborg. Kungälvs kommun
har ställt sig bakom förslag medan övriga kommuner ställer sig tveksam till
detta. En av de viktigaste frågorna som lyftes fram när SIMBAs politiska
antagna modell togs fram var tillgängligheten och representanterna från Ale,
Stenungsund och Tjörn bedömer inte att föreslagen modell gynnar
tillgängligheten för deras invånare. Kommunrepresentanterna önskade att
HSN V tar fram information om hur mycket medel som finns att tillgå per
kommun utifrån befolkningsunderlaget.

Eva
Kommun
och
psykiatrirepresentanterna
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I dialogen på samordningsgruppens möte utkristalliseras sig tre möjliga
alternativ
Antagande av förslaget om en Mini-Maria mottagning I SIMBAområdet som förläggs till Kungälv
Att en ”Lightversion” av antagen modell byggs upp i de fyra
kommunerna
- Att kommunerna bedömer att det inte finns förutsättningar att starta
upp ett integrerat samarbete utifrån de medel som HSN V kan avsätta
för ändamålet.
HSN V´s utredare har fått i uppdrag att ta fram underlag som visar hur mycket
medel som finns att avsätta/kommun utifrån befolkningsunderlaget för
regionens åtaganden samt att hon ska kontakta kommunrepresentanterna för
synpunktsinhämtning och för att informera sig om redan pågågående arbete
kring målgruppen.
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Gemensam bas för agenda i de lokala psykiatrigrupperna
Utvecklingsgruppen ställer sig bakom framtaget utkast till gemensam bas för
agenda till de lokala psykiatrigrupperna och skickar ärendet vidare till
samordningsgruppen med rekommendationen att samordningsgruppen antar
framtaget förslag.
Dialog förs kring de lokala psykiatriplanerna, dess innehåll och koppling till
den regionala överenskommelsen samt beslutsprocessen fram till antagande
av planerna. Utvecklingsgruppen tar beslut om att ta upp punkten kring de
lokala psykiatriplanerna till agendan på mötet i november.

5.

Checklista för HVB-placeringar
Våren 2019 tog kommunerna i samverkan med psykiatrin fram en riktlinje,
innehållande en checklista, för ansvarsfördelning vid placering utanför
hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk. Riktlinjen antogs av samordningsgruppen i september och samtidigt
togs beslut om uppföljning vid utvecklingsgruppens möte i april.
Det har inte inkommit några synpunkter till någon av representanterna på
riktlinjen som troligtvis högst använts ett fåtal gånger sedan dess införande.
Under förutsättningar att inga synpunkter inkommer tar utvecklingsgruppen
beslut om att se över och vid behov revidera riktlinjen i samband med att den
regionala riktlinjen revideras inför år 2021.

6.

Information från senaste styrgruppsmötet i den regionala
styrgruppen för psykisk hälsa
- Irene informerar om att vid senaste mötet tog styrgruppen beslut om
att rekommendera VVG att, med smärre revideringar, förlänga aktuell
handlingsplan för psykisk hälsa till och med är 2021.
- Irene informerade också om att styrgruppen ställde sig bakom det
reviderade utkastet till regional handlingsplan för suicidprevention.
Både regionen, kommunerna och samverkansorganisationerna har fått
mycket nationella medel för att arbeta med suicidprevention.
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Samordningsgruppen har tidigare tagit beslut om att under hösten
utbilda MHFA-instruktörer inom SIMBA-område. Dialog har även förts
om att köpa in tjänst av Sarah Wahlström som projektstöd till de lokala
grupperna för framtagandet av lokala samverkansplaner avseende
suicidprevention. Möjlighet finns att göra ytterligare
samverkansinsatser inom området för de medel SIMBA tilldelats.
Vidare meddelar Irene att den regionala överenskommelsen avseende
samverkan om barn och ungas bästa ännu inte kan läggas fram med
förslag om antagande då det inkommit remissvar efter senaste
remissrundan som behöver bearbetas vidare.
Irene informerar också om att Västra Götaland tillsammans med SKR
genomfört en workshop kring den nationella planen för missbruk och
beroende avseende personer mellan 13-19 år.
Minnesanteckningarna från styrgruppsmötet bifogas
utvecklingsgruppens minnesanteckningar.

7.

Regional och delregional samverkansstruktur
Undertecknad gör ett försök att beskriva de delregionala och regionala
samverkansstrukturerna utifrån bifogade PP-presentationer. Observera att
bilden av den delregionala samverkansstrukturen är arbetsmaterial.
Undertecknad informerar också om att det för henne inte är helt klar hur de
regionala grupperna förhåller sig till varandra avseende vem som är
uppdragsgivare respektive uppdragstagare.

8.

Övrigt
-
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