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SKYPE-möte

Närvarande
(√)

Sven Ernstsson
Kungälvs sjukhus
Johanna Forsell Ray
Kungälvs sjukhus
Elisabeth Tullhage
Mödra- och barnhälsovården
Pia Nilsson
BUM
Susanna Löfqvist Hjelm
Habilitering och hälsa
Agneta Lindqvist
Ungdomsmottagningarna
Ann Sundström
Offentliga vårdcentraler
Agneta Hamilton
Privata vårdcentraler
Ann-Sophie Lekander

√
√
√
√
√
√
√

(adjungerad)

Offentliga vårdcentraler
Annika Halldin
Tandvården

-

Irene Blomqvist
Ales kommun
Maria Rydén
Ales kommun
Monica Fundin
Kungälvs kommun
Catharina Bengtsson
Kungälvs kommun
Anette Karlsson
Stenungsunds kommun
Robert Rydqvist
Stenungsunds kommun
Anna Orvefors
Tjörns kommun
Juan Navas Garcia
Tjörns kommun
Jenny Ahto
NSPHiG

√

Eva Pålman

√

√
√
√
-√
√

(adjungerad punkt 1-3)

Kungälvs kommun

Uppdrag

1.

Regional riktlinje för SIP
Jessica Ek, regional SIP-samordnare, informerar om det regionala SIP-arbetet
och reviderad riktlinje för SIP utifrån bifogad PP-presentation. Som ett första
steg i implementeringen kommer utbildning för chefer att erbjudas, vilket
genomförts inom SAMLA och i Skaraborg
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2.

Regionala överenskommelse om samverkan kring barn och ungas
hälsa
Jessica informerar om den regionala överenskommelsen utifrån bifogad PPpresentation.
Dialog förs kring implementering och behovet av att få med
vårdcentralscheferna då överenskommelsen inte bara berör samverkan kring
de mest komplexa ärendena som Västbus riktlinjer hanterade utan all
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Utvecklingsgruppen tar beslut om att bjuda in till en workshop på
förmiddagen måndagen den 1 februari 2021.
Utvecklingsgruppen har tidigare fört dialog kring och enats om att föreslå
samordningsgruppen byte av namn både på utvecklingsgruppen och de lokala
Västbusgrupperna, när överenskommelsen träder ikraft, så det speglar de nya
samverkansformerna. Detta medför att Västbus tas bort i benämningen av
utvecklingsgruppen och de lokala Västbusgruppernas benämning ändras till
”Lokala samverkansgrupper för barn och unga”.

3.

Rutin kring hälsoundersökning vid placering av barn utanför
hemmet
Vid föregående möte ställde sig utv.gruppen bakom förslaget till rutin som
tagits fram i samverkan mellan BUM och socialtjänsten i Kungälv.
Samordningsgruppen återremitterad rutinen till utv.gruppen då den på några
ställen bedömdes för detaljerad för att vara en rutin på delregional nivå och
att samverkan med tandvården behövdes förtydligas. Liggande förslag har
hanterat synpunkterna.
Eva förklarar att syftet med rutinen är att barnet ska få både den
läkarundersökning som behövs inför en placering och hälsoundersökning vid
ett och samma besök då det tidigare har varit svårt att få till detta. Pia säger
att rutinen även tydliggör vilka underlag socialtjänsten behöver ta fram inför
hälsoundersökningen och att tid behöver planeras in så tidig som möjligt.
Agneta undrar om någon från vårdcentralerna varit med i dialogen då det står
att vårdcentralerna ska hjälpa till med ”akuta” läkarintyg inför placering om
att det inte föreligger några hinder för placering. Då någon
vårdcentralsrepresentant inte varit delaktig i framtagningen och det råder
oklarheter om hur ansvarsfördelningen är mellan BUM och vårdcentralerna
enas utvecklingsgruppen om att ge undertecknad i uppdrag att kalla samman Carina
Agneta, Eva och Pia för att reda ut oklarheterna innan utvecklingsgruppen
ställer sig bakom rutinen samt att efterhöra om något regionalt beslut fattats i
frågan

4.

Samverkan kring barn och unga med lindrig psykisk ohälsa efter är
2020
Undertecknad informerar om att HSN V i tagit beslut om att inte fortsätta
särfinansiera psykologerna i SIMBA-teamen efter år 2020 då regionen fattat
beslut om att från och med år 2022 breddinföra konceptet för UPHmottagningar i Västra Götaland. Särfinansiering med hälften av tidigare

3

SIMBAs politiska samrådsgrupp har gett samordningsgruppens arbetsutskott i
uppdrag att under våren 2021 ta fram förslag till en justerad
samverkansmodell utifrån de nya förutsättningarna. Då en justerad modell
behöver bygga på kommunernas lokala förutsättningar har
samordningsgruppens AU gett vårdcentralscheferna i respektive kommun i
uppdrag att tillsammans med sina samverkanspartners i de lokala
Västbusgrupperna under våren ta fram en justerad samverkansmodell som
kan presenteras för politiken vid deras möte den 4 jun 2021.
Under tiden samverkansmodellen arbetas fram stödjer SIMBA samverkan
genom fortsatt särfinansiering av barnpsykologer med 50% av tidigare stöd
under Q1-Q2.
5a. Samordning av insatser för personer med psykisk sjukdom och/eller
LSS-insatser
Vid dagens möte saknas representation från socialtjänsten från Stenungsund
och Tjörn samt från elevhälsan från Ale och Kungälv vilket medför att
utvecklingsgruppen bordlägger punkten till nästa möte.
Utvecklingsgruppen tar samtidigt beslut om att verksamheterna ska inkomma
med underlag till undertecknad senast den 25 januari för sammanställning
inför mötet den 8 februari.
Följande ingår i hemläxan:
- Socialtjänstrepresentanterna undersöker hur många ärenden som var
aktuella år 2019 som tillhör personkretsen och hade LSS-insatser.
-

Elevhälsorepresentanterna undersöker hur många elever som år 2019
hade problematisk skolfrånvaro samt tar fram kommunens kriterier för
problematisk skolfrånvaro.

-

Samtliga representanter undersöker vilka insatser och stöd som den
egna verksamheten erbjuder föräldrar.

5b. Kallelse till SIP vid behov av egenvårdsintyg på barn -och
ungdomsboende
Taija lyfter att kommunen upplever stor bekymmer med att få regionens
verksamheter att komma när kommunen kallar till en SIP. Likaså att få
regionens verksamheter att komma när kommunen kallar till en SIP för
egenvårdsintyg.
Störst svårigheter upplever kommunen när det gäller samverkan är vid behov
av samverkan med NÄL. Taija under om representanterna har tips på Taija kan
hantera detta. Avvikelser är skickade men svar kommer inte i retur.
Snart kommer både socialtjänst och elevhälsan att kunna använda sig av ITtjänsten SAMSA för hantering av SIP, vilket förhoppningsvis kommer att
underlätta. Susannas tips är att ta en telefonkontakt med berörd verksamhet
för samplanering av mötestid. Vid årsskiftet övergår SIMBA till digital
hantering av avvikelser, vilket gör att det troligtvis kommer bli lättare att se
varit i processen en avvikelse befinner sig och förhoppningsvis ökar
svarsfrekvensen.
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6.

Mötestid för år 2021
Utvecklingsgruppen fastställer följande mötestider för nästkommande år
08 februari
26 april
06 september
15 november

kl.10:00-12:00
kl.10:00-12:00
kl.10:00-12:00
kl.10:00-12:00

7.

Information från senaste styrgruppsmötet i den regionala
styrgruppen för psykisk hälsa
Irene informerar om att följande punkter hanterades på senaste mötet den 15
oktober:
- Styrgruppen ställde sig bakom förslaget till förlängning av
handlingsplanen år 2021 - 2022. Fyrbodal hade inkommit med
synpunkter som kommer att beaktas vid revideringen inför år 2023.
- På förekommen anledning har uppdragshandlingen för styrgruppen
reviderats utifrån representationen. Önskemål som beaktats är att i
styrgruppen ska det finnas representation från både socialtjänsten och
elevhälsan från samtliga vårdsamverkansorganiseringar.
Undertecknad får i uppdrag att skicka över uppdragshandlingen till
utvecklingsgruppens elevhälsorepresentanter för dialog kring vem som
ska representera SIMBA i styrgruppen. I dag är SIMBA endast
representerad av socialtjänsten, ur det kommunala perspektivet, i
styrgruppen
- Inom ramen med förstärkt brukarinflytande har en handbok för
brukarinflytande tagits fram som kommer att lanseras den 9
december. Dialog fördes även kring fortsatt uppdraget ur det regionala
perspektivet. Hittills har två personer delat på koordinatorfunktionen,
en från brukarorganisationen NSPHiG och en
verksamhetsrepresentant.
- Jessica Ek informerade om den regionala SIP-riktlinjen.
- Information gavs också om att värdskapet för kunskapsstyrning inom
området psykisk hälsa övergår från Västkom till regionen vid årsskiftet.

8.

Övrigt
Irene informerar om att Taija kommer att bli Ale kommuns representant i
utvecklingsgruppen från och med årsskiftet.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

