1

Minnesanteckningar
Vårdsamverkansgrupp
För Vuxna Psykiatri Missbruk
Tid: 2017-05-03 kl.13.30-16.15
Plats: Närhälsan kansli Skövde konferensrum Kinnekulle
Närvarande
Anders Olofsson till kl.15, Angelica Engman, Bengt Höglander, Eva Ulfenborg, Malin
Nilsson, Robert Eklund, Ulrika Bergman, Susanne Johnsen, Kerstin Söderlund, Kajsa Olén
Ej närvarande
Ing Britt Eriksson
Maia Nilsson
Beate Poetzsch,
Helen Smith
Inbjudna
Christina Davidsson

Dagens ärenden
1. Mötets öppnas
Angelica öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Christina Davidsson Habilitering och hälsa
Information om Habilitering och hälsa och en dialog om samverkansytor med övriga i
vårdsamverkanstrukturen
Informerade om Habilitering och Hälsas målbild och uppdrag.
Visade en Power Point presentation om:
• Habiliteringens organisation i VG
• Habiliteringen specialistnivåer
• Professioner i habilitering
• Habiliteringens patienter
• Att komma till habiliteringen
• Habiliteringens uppdrag
• Vårdgaranti
Diskuterades kring olika problem och möjligheter till att kunna ta hjälp av Habilitering:
Diskussioner och kommentarer om:
Hur det ser ut i området och vilken typ av patienter kan ha behov av Habilitering och Hälsas
insatser.
Hälften av patienterna kommer på egen remiss eller återkommer från att tidigare varit
inskrivna i Habiliteringen
www.vardsamverkanskaraborg.se

2

Medicinering och begåvningsutredningar är vanligaste frågor som habiliteringen får men det
är inte något som habiliteringen utför.
Samverkan behöver utökas och knyta kontaktnät mellan läkarna inom habiliteringen och
primärvården
Trepart. Hur ska vi göra? Kalla Habiliteringen till SIP-möten när det är av värde (gärna
kontakt innan för att klargöra syfte med mera).
Samverkan och dialog är mycket viktigt.
Habiliteringen kommer ut till gruppboenden och handleder utifrån enskilda personer
Behövs en större marknadsföring av att det finns möjlighet till handledning på gruppboenden.
Det ger en ökad trygghet för personalen.
Konsultation och hjälp för personer som i grunden har en funktionsnedsättning men också en
psykisk ohälsa. Finns svårigheter i bedömningen.
Hur kan man underlätta för att komma rätt i vården?
Hur ska man få vardagen att fungera?
Hur använda och ta hjälp av habiliteringen?
Habiliteringen är komplettering till andra verksamheter.
Broschyr ”Habilitering för barn, ungdomar och vuxna” utgiven av Habilitering&Hälsa Västra
Götalandsregionen.

3. Föregående mötesanteckningar
Inga kommentarer från föregående mötesanteckningar. Lades till handlingarna

4. Förslag om fasta punkter på vårdsamverkansgruppens möten
Angelica gick igenom nedanstående punkter för att ha som fasta punkter vid
vårdsamverkansgruppens möten.
- Protokollgenomgång
- FOU frågor
- Treparter
- Samverkansfrågor i vardagen
- Genomförande plan
- Information från verksamheterna- lärandedialog
Frågade gruppen om eventuellt ytterligare punkter att lägga till.
Bengt föreslog avvikelser.
Diskuterades kring att få personalen motiverad att skriva avvikelser och att det är viktigt med
snabba återkopplingar.
Beslut
Lägger till punkterna
- Avvikelser
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- Övriga frågor
Angelica tar med önskemål till styrgruppen om att få avidentifierade avvikelser mer
regelbundet
Informera i treparterna om att skicka avvikelserna och Robert tar upp i MAS gruppen.
Patientsäkerhetsgruppen
Angelica visade uppdrag. Mötesfrekvens 6 ggr/år
Behövs en representant från samverkansgruppen.
Beslut
Angelica tar med fråga tillbaka om det måste vara en i just denna gruppen eller om det kan
vara någon annan lämplig person.
Malin pratar med Veronica som eventuell representant. Annars tar Susanne på sig ansvaret
under ett år.

5. Planeringsgrupp för trepartsdagen 18 oktober
Planeringsgrupp för trepartsdagen den 18 oktober behöver bildas och två representanter från
samverkansgruppen behöver utses.
Innehåll:
- Regional plan för psykisk hälsa – Malin Camper medverkar
- HoS-avtalets överenskommelse om patient med psykisk funktionsnedsättning,
Bengt H och Petteri Lackéus ansvarar
Petteri kommer på besök vid nästa möte den 7 juni
- Trepartsarbete – goda exempel, vägledningar SIP?
Grupper sitter och diskuterar. Några från Mariestad deltar. Susanne ansvarar
- Gunilla Druve kl.15.00
Plats: Odéon i Kulturhuset, Skövde?? Önskvärt om vi kan hitta en bättre lokal.

Beslut
Susanne och Angelica utses som representanter i planeringsgruppen.
Kerstin skickar ut förfrågan om annan lokal.
Ny rutin
Bengt informerade om ny rutin hos polisen angående omhändertagande. Viktigt att rutinen
sprids i våra organisationer.

6. FoU representant
Behövs en representant i FoU.
Beslut
Utsågs Ing Britt Eriksson som representant i FoU
Diskuterades sammansättning av olika grupper.
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7. Information om brukarmedverkan, Maurits Johansson, NSPHiG
Genom Handlingsplan psykisk hälsa har NSPHiG fått möjlighet att ge stöd till
brukarinflytande. Vårdsamverkansgruppen kommer att bjuda in Maurits Johansson till första
mötet hösten 2017 den 13 september. Maurits har också möjlighet att medverka i
revideringsarbetet av vägledningarna.

8. Hälso- och sjukvårdsavtalet, ÖK
Bengt visade en Power Point presentation om:
- Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Diskuterades:
- Patienternas behov och vikten av att alltid ha patienternas behov i åtanke inom alla
organisationer.
- Hur ska ÖK hanteras på trepartsdagarna?
- Vårdplaneringar
Beslut
Bengt skickar presentationen till Kerstin som mailar ut till gruppen
Bengt tillsammans med Petteri ansvara för att presentera överenskommelse på
trepartsdagarna.
Diskuterades

9. Från mötet med sammankallande
I trepartens uppdrag uttalas den sammankallandes ansvar. De sammankallande vill att det ska
framgå att det är "ledningsgruppens ansvar". Ändras?
Beslut
Kerstin gör revideringen och skickar ut.

10. Fortsättning: Frågan om medicinering LPT/LRV
Ärendet diskuterades om hur planen ser ut.
Ärendet bordläggs till nästa möte

11. Fortsättning: Psykiatrinätverkets fråga
Skrivelserna tas upp igen vid nästa möte.
Beslut
Svaren från Bengt och Malin skickas till Kerstin

12. Mobila Fältteamet
Studiebesöket hos mobila fältteamet för upptagningsområdet Göteborg, Mölndal och Öckerö
den 11 april.
Föreslag finns om att göra ett liknande studiebesök i Åmål.

www.vardsamverkanskaraborg.se

5

13. 4 oktober eftermiddag om Nationella riktlinjer
Hur sprida?
Halvdag för att man ska förstå kommer från socialstyrelsen kommer mer info
Bordläggs till nästa möte

15. Övriga
Robert Eklund
Mall för lokal överenskommelse. Se nedanstående länk.
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/VardsamverkanSkaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/Navigering/Arbetsgrupp/Grupper/Vuxna-psykiatrioch-missbruk/Trepart/

16. Mötet avslutas
Vid anteckningarna

Kajsa Olén
Närhälsan
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