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Sammanfattning
In – och utskrivningsprocessen
Primärvården har ett ”Case” kring problematiken om var ansvarsfördelningen ligger mellan
psykiatrin och primärvården. En bra diskussion i gruppen som kan sammanfattas - Om det
innebär ett förändrat arbetssätt måste det diskuteras i varje chefsled så att förväntningarna
blir de väntade. Det är viktigt att den enskilde får hjälp på rätt vårdnivå och klargjort vem som
gör vad. Psykiatrin hade tidigare patienterna mycket längre men så är det inte längre, nu görs
begränsade insatser som inte alltid innebär att den enskilde upplever sig ”frisk” och är det
kanske inte heller, kan vara ett habitualtillstånd. Rehab menar att det är svårt möta dessa
personer med oro/ångest som inte ”platsar” någonstans. De remitteras till Rehab men det är
svårt hjälpa dem då orsaken är deras psykiska hälsa. Bra diskussioner med utgångsläge från
ett verkligt fall.
Handbok i brukarinflytande
Frågan kring om vi i samverkan kan hjälpa till att sprida handboken så att den blir
implementerad i verksamheterna. Lena tillsammans med brukarrepresentanterna bereder
frågan till nästa möte. Handbok i brukarinflytande finns här i sin helhet.

Sammanfattning
Socialmedicinsk mottagning
En reviderad Modellbeskrivning och en handlingsplan är framtagen och kommer att
publiceras på hemsidan. Annonsen om en sjuksköterska till mottagningarna har resulterat i
fem intervjuer och nästa steg är att ringa på referenser så att det blir klart. Positivt med en
eventuell start efter sommaren både i Lerum och Alingsås. Martina undersöker möjligheten
om det går att få dokumentera i jourcentralens journalsystem tills Millenium kommer om ca
ett år. Alingsås kommun kommer att genomföra en brukarrevision inom missbruk/beroende
där Jenny från NSPH VG kommer att metodhandleda.

Våld i nära relationer
I spåren av pandemin får vi till oss i många olika forum att Våld i nära relationer har ökat i
samhället. Hur ska UG ställa sig till detta? Är det en fråga för samverkan och hur ska vi i så fall
börja? Kerstin berättar att det just nu är värre med våld kopplat till funktionshinder, en fråga
som även Länsstyrelsen arbetar med. UG enas om att Lena bjuder in representanter från
koncernkontoret inom VGR och Utväg S. Älvsborg till första mötet till hösten.

