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Folkhälsoutvecklare Kungälv

Projektledare SIMBA-teamen
Uppdrag

Ansvarsfördelning mellan kommun och region i hälso- och
sjukvårdsfrågor
Punkten utgår från dagens möte och istället har mötet inletts med att
kommunerna och regionen börjat dagen med separata möten för att därefter
gå in i gemensamt möte.

2.

Samverkan mellan den primärkommunala hälso- och sjukvården och
regionens specialistvård
Gun Alexandersson Malm inleder det gemensamma mötet med att tydligt
säga att nu behöver samrådsgruppen lägga det som varit bakom sig och blicka
framåt. Hon säger att dialogen som förs vid dagens möte ska vara
framåtsyftande.
Kommunerna har i sitt separata möte kommit fram till att frågan kring juridik
och resurser behöver lyftas en nivå för att där förädlas inom ramen för det
gemensamma Hälso- och sjukvårdsavtalet. Anna-Lena Holberg säger att
dialogen på det förmöte regionens representanter hade handlade om hur
region och kommun tillsammans kan stärka förutsättningarna för en god
samverkan samt att man också anser att frågan behöver lyftas en nivå.
Då gränsdragningsfrågan är en partsfråga och inte en samverkansfråga
behöver den lyftas bort från SIMBA och hanteras i rätt forum. Gun
Alexandersson Malm och Anna-Lena Holberg har haft kontakt inför dagens
möte och är eniga i att samtliga representanter i samrådsgruppen behöver
kompetensutveckling både kring de juridiska förutsättningarna för samverkan
och hur region och kommun kan samverka på bästa sätt med hänsyn till den
enskilde.
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Beslut: Samrådsgruppen tar beslut om att lyfta gränsdragningsfrågan till
Västkom och VGRs koncernkontor för vidare hantering.
Vidare tas beslut om att presidiet får i uppdrag att planera för och bjuda in till
ett utbildningstillfälle med fokus på de juridiska förutsättningarna för
samverkan och hur region och kommun kan samverka på bästa sätt med
hänsyn till den enskilde.
3.

Våld i nära relationer
Johan Sjöholm informerar om att utifrån de inspel politiken skickade med vid
föregående möte har samverkansarbetet tightas upp mellan berörda
verksamheter inom kommunerna och workshops är inbokade i samtliga
kommuner under våren.
Johan Sjöholm säger att det är viktigt att använda det kunskapsmaterial både
nationellt och regionalt för att sprida det vidare på lokal nivå.
Johan Sjöholm informerar om att det inte finns några indikationer i SIMBAområdet på att våldet har ökat under Coronan. Där emot finns det en oro om
att det kan öka.
Han betonar att det är viktigt att följa utvecklingen och att arbeta vidare med
information både till personal och allmänheten.
Johan Sjöholm lyfter att i Kungälv kommer man att uppdatera informationen
kring våld i nära relationer på kommunens hemsida. Dennis Ljunggren säger
att det vore önskvärt att samtliga kommuner inom SIMBA hade samma typ av
innehåll och samma struktur på sina hemsidor för att underlätta både för
personal och allmänheten att hitta information.
Gun Alexandersson Malm säger att på Tjörn har politikerna fått värdefull
information om arbetet med våld i nära relationer.
Politiken undrar om det går att lyfta in arbetet med våld i nära relationer i
introduktionsutbildningen till nyanställd personal?
Maria Renfors undrar om det finns tillräckligt bra rutiner för personalen för
hur man möter problemet?
Johan Sjöholm informerar om att kommunerna kan vända sig till ett Forum
som heter Dialoga för kunskapsinhämtning och kompetensutveckling och
region till VKV som är Västra Götalands kompetenscentrum för våld i nära
relationer.
Katarina Andersson informerar om att barn och ungdomspsykiatrin samt barn
och ungdomsmedicin har tagit fram ett frågeformulär om att alltid
rutinmässigt ställa frågan kring våld i nära relationer.
Frågan är alltid aktuell och samrådsgruppen tycker det vore värdefullt om
folkhälsoutvecklarna från samtliga SIMBA-kommuner kunde komma till
samrådsgruppen och berätta om det lokala arbetet.
Frågan åter till agenda på nästa möte.

4.

Uppföljning av SIMBA-teamsarbetet
Emily Jacoby Kask informerar om höstens uppföljning utifrån bifogad PPpresentation.
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Kort sammanfattning av projektet som avslutades vid årsskiftet är:
• SIMBA-team/samverkansmodellen väcker nationellt intresse
(deltagande i TSI)
• Två kommuner väljer att upprätthålla modellen och teamstrukturen
• Styrgruppens engagemang och stödstruktur har skapat förutsättningar
för ett lyckat samarbetet
• Förutsättningar för att kunna bemanna uppdragen (psykolog) har varit
utmanade
• Tidsperspektiv för projekt med max tolv månaders framförhållning och
implementering av arbetssätt har också haft sina utmaningar.
5.

Samverkansplan för den nära vården
Gällande samverkansplan löper ut vid årsskiftet och behöver revideras inför
kommande två år. Inför möte låg förslag på mötestid den 22 september som
visades sig kollidera med regionstyrelsens sammanträde. När mötestider tas
fram tas hänsyn till ingående styrelsers, nämnders och utskotts inbokade
tider. Ny tid behöver tas fram1

6.

Övrigt
SIMBAs årsberättelse
Nicklas Attefjord lyfter att fjolårets resultat för SIMBA visade på ett överskott
på drygt nio miljoner kronor för år 2020. Nicklas säger att
samverkansstrukturen inte bör bygga kapital och SIMBA behöver fundera över
om medel ska betalas tillbaka till de som medlen erhållits från.
Beslut: Samrådsgruppen tar beslut om att remittera frågan till SIMBAs
arbetsutskott för beredning.
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Med hänsyn till ingående styrelsers, nämnders och utskotts inbokade tider tar Gun efter mötet beslut om
följande mötestid: 8 september kl.09:00-12:00.

