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Minnesanteckningar för Samverkansgrupp Vuxna Psykiatri
och missbruk 2018-10-15
1. Mötets öppnande
2. Presentationsrunda
Vi välkomnar Rose-Marie Sandberg, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin SKAS, sedan 13
augusti.

3. Övriga frågor
Inryms under kommande punkter

4. Anteckningar från föregående möte
Godkänns.

5. Information från verksamheterna- lärandedialog
•

Reflektioner från de som var med på konferensen om integrerat arbetssätt.
Vad tar vi med oss med till samverkansgruppen? Se också punkt 6.

Från medel till mål – Vårdanalys Länk
Analysen och jämförelsen av olika samordningsinitiativ påvisar stor brist på utvärderingar
som undersöker nyttan för patienter och brukare. Däremot uppfylls ofta syftet till att
förbättra tjänstesamordning, stärka administrativ samordning samt professionell
samordning.
Vi ställer oss frågan för vems skull genomförs omorganisationer, förbättringsarbeten
egentligen? Vårt uppdrag att stödja, stärka, vårda de vi är till för är vårt uttalade huvudsyfte
men vårt arbete utgår ofta från de behov vi anser att vi har för att kunna utföra vårt arbete
på bästa sätt.
Revisionsrapport Göteborgs stad och VGR Länk
Samverkan avseende samsjukliga personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa. Ur
rapportsammandrag: ”Även om förutsättningarna för samverkan finns på ett övergripande
plan – i form av samverkansorganisation, överenskommelse, mål och ledningssystem –
saknas lokala anpassningar i verksamheten som ger konkret vägledning i det dagliga
arbetet.” Det här känner vi igen oss i.
Vad kan vi i Vårdsamverkan Skaraborg/Samverkansgruppen för Vuxna Psykiatri och Missbruk
göra för att underlätta samverkan.
Vi bidrar ex genom våra Trepartskonferenser, vägledningsdokumentet för missbruk,
beroende och psykisk funktionsnedsättning samt att fungera som rådgivare och
informationsspridare.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Ansvarsfördelning mellan SOL och HSL bifogas minnesanteckningarna.
”Huvudet på spiken” för de samverkanssvårigheter vi möter idag. Vikten av att förstå
varandras uppdrag och förutsättningar utan att för den skull isolera oss i våra stuprör och
avgränsningar.
•

IAPS – lägesavstämning.

Kort PPT-spel bifogas minnesanteckningarna. Det känns som att vi landat in i vad IAPS
faktiskt ska innebära för Vårdsamverkan i Skaraborg även om det ska till en del
förtydliganden och kompletterande arbete. Det är viktigt att ta med sig att detta handlar om
att vi i Skaraborg vill få till ett mindset där just samverkan kring personer med komplexa
vård- och stödbehov från flera huvudmän känns lätt och naturlig och verkligen lyfter arbetet
en nivå. Vi kommer inte inom en snar framtid sitta i gemensamma byggnader i integrerade
verksamheter där arbetet lätt kan utföras utan vi måste skapa det arbetssättet mentalt hos
alla medarbetare. För detta krävs kunskap och förståelse och styrning. Vi tror att vi landat in
rätt i de sex huvudområden som vi måste arbeta med. Slutprodukten vill vi också blir ett
bestående verktyg för alla chefer och medarbetare att hämta en introduktionsbas i inom de
områden då vi måste samverka för personens bästa.
Vi har inlett ett samarbete/dialog med HiS Catharina Gillsjö och Marie Wihlsson samt
Innovationsslussen Lena Ask.

6. Handlingsplan Psykisk Hälsa
•

Förslag: Rikta ett uppdrag till de lokala trepartsgrupperna att i sin lokala
handlingsplan för 2019-2020 ta med hur man avser att arbeta utifrån
Handlingsplanen för Psykisk Hälsa? Varje kommun har medel för det och det bör
finnas medel hos regionen som kan "pytsas ut" (vi behöver ta reda på det). Bör då
ske även inom geriatrik- och barn/unga-spåret. Även om det inte skulle finnas
pengar bör det finnas en plan.

Implementeringen av Regionala handlingsplanen för psykisk hälsa ser väldigt olika ut för
kommun och region. Uppfattningen är att större delen av kommunerna i Skaraborg har
arbetat igenom handlingsplanen för att se vad som görs och kan göras utifrån dess
målsättning. Regionens olika förvaltningar har inte tagit hem handlingsplanen var och en för
sig utan implementeras huvudsakligen via KPH. Detta är i alla fall vad vi tror. Närhälsans
företrädare och Vuxenpsykiatrin i Skaraborg har inte givits uppdrag att särskilt ta fram
åtgärdsplaner eller liknande utifrån handlingsplanen.
Vi tror att ett uppdrag till Treparterna skulle vara ytterligare en pålaga som kan uppfattas
som dubbelarbete där kommunerna redan har en plan. Däremot kan det vara av värde att
Treparterna för en diskussion utifrån handlingsplanen vad som sker lokalt och utifrån
respektive huvudman. Det möter inga hinder att handlingsplanen inspirerar till fortsatt
gemensamt arbete för arbetet kring psykisk hälsa lokalt.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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7 Representation samverkansgruppen och uppdrag

Huvudman

Person

Processtöd

SKAS

Rose-Marie Sandberg

*

SKAS

Maia Nilsson

Närhälsan

Angelica Engman, ordförande

Närhälsan

Beate Poetzsch

Privat Primärvård

Anders Olofsson

Primärvårdsrehab

adjungerande

Skaraborgs Kommuner

Bengt Höglander

Skaraborgs Kommuner

Eva Ulfvenborg, vice
ordförande

Skaraborgs Kommuner

Ulrika Bergman

Skaraborgs Kommuner

Helen Smith

Skaraborgs Kommuner

Robert Eklund, MAS

Brukarmedverkan

Elisabet Hurtado Lundberg

*

(*)

Kerstin Söderlund

Ovan bild är en den aktuella representationsbilden av vår Samverkansgrupp. Den påvisar att
vi i stort uppfyller gruppens uppdragshandling. Problematiken kring bemanning av
processtöd kvarstår och kommer upp som en punkt på kommande Styrgrupp för
Vårdsamverkan Skaraborg.
Samverkansgruppen för en dialog kring önskat deltagande av avdelning folkhälsa och vi
beslutar att beredningsgruppen kontaktar Folkhälsostrateg Inger Hannu för att med ett
motiverande underlag bjuda in till en fast representationsplats i samverkansgruppen.

8 Trepartskonferensen – lägesavstämmning
Allt känns som det är under kontroll. Väl mött alla!

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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9 Samverkansfrågor i vardagen/avvikelser/tvister
•

Hjo kommun och Specialistpsykiatrin har olika syn i ett aktuellt ärende. Enligt den
modell som finns för hantering av ärende där parterna inte har samsyn, ska
frågan i första hand hanteras lokalt. Om oenigheten kvarstår lyfts frågan
delregionalt och i sista hand eventuellt till Vårdsamverkan Västra Götaland, som
enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska hantera tvister av principiell karaktär.

Den oenighet som nu finns mellan Hjo kommun och Specialistpsykiatrin, lyfts nu
till Samverkansgruppen Vuxna psykiatri och missbruk. Syftet är att gruppen tittar
på frågan rent objektivt tillsammans. De oeniga parterna kan därefter ta med sig
gruppens reflektioner för vidare samtal, eller lyfta frågan till Vårdsamverkans
styrgrupp. Samverkansgruppens dialog ska i det senare fallet utmynna i en
dokumentation som kan tas med till styrgruppen för vidare hantering. Även om
en lösning i ärendet inte finns, så kan man vara överens om att frågan inte är löst,
vari oenigheten/tolkningsskillnaden består och hur ärendet ska tas vidare.
Eva och Rose-Marie redogjorde för sitt gemensamma ärende och beskrev på vilket sätt de
ser lika och olika på hur samverkan kan ske samt hur vård och omsorg ska ges. De arbetar
vidare med frågan och kommer vid behov att ta hjälp från beredningsgruppen för denna
samverkansgrupp med ev skrivelse vidare till Styrgruppen för Vårdsamverkan.
Ärendets utveckling kan fortsätta att följas av samverkansgruppen för ett lärande och för att
om det behövs lämna strategiska förslag för fortsatt handläggning på samverkansnivå.

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Möten hösten
Nästa möte 13 december kl 13.30-16 i Nya Regionens hus i Skövde.
Kallelse kommer.
Vid anteckningarna
Angelica Engman
Ordförande

www.vardsamverkan.se/skaraborg

