Minnesanteckningar 170208
1. Inledning
Vi hälsar Malin Nilsson välkommen. Malin är från 170220 verksamhetschef för
psykiatrin i Skaraborg.
Mötets punkter får en annan ordningsföljd än i utsänd dagordning.
Angelica informerar från dagens styrgruppsmöte. Ordförandena är nu med i
styrgruppen och det blir uppenbart att samverkan behövs mellan
grupperingarna.
Vårdsamverkansgruppens uppdrag är godkänt. Frågan som återstår är
koordinatorfunktionen (primärvården i vår grupp). Uppdraget saknas i KOKboken. Nämnderna behöver ge uppdrag och tillskjuta medel. Besked kommer
170315. Angelica informerade om, och fick klartecken för, att uppdraget inte kan
efterlevas till fullo innan det är klart.
Beslut
- Var och en uppmanas att maila synpunkter om uppdraget till Angelica
senast 15 mars.
2. Brukarrepresentant
Marcus Sandborg fortsätter att arbeta som verksamhetsutvecklare på SkaS med
fokus delaktighet och inflytande, men lämnar uppdraget som brukarrepresentant
i vårdsamverkansgruppen. Förslag från Marcus: Karolina Hassel
(karolina.hassel@gmail.com). Kan vara bra med någon som står fritt från
föreningar och som har kontinuerlig verksamhetsförankring.
Brukarrepresentanten ska representera gruppen brukare, inte sig själv.
Beslut
- Var och en funderar på hemmaplan. Angelica kollar med Ulrika Bergman
som har kontakter. Ett alternativ är att vi bjuder med brukarrepresentant
exempelvis till vartannat möte.
3. Föregående mötes anteckningar
Beslut
- Läggs till handlingarna
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4. Kompetensutvecklingsförslag utifrån GAP och vägledning (Martina Frisk och
Birgitta Junvik)
Nationella riktlinjer kom 2015 och innehåller rekommendationer om metoder
med evidens. VGR och kommunerna gjorde en GAP-analys. Resultatet visar att
metoderna är dåligt använda. VGR kommer att arbeta under flera år med att
kompetenshöja inom regionen. En arbetsgrupp har uppdrag av
vårdsamverkansgruppen tagit fram ett förslag till kompetensutveckling utifrån
riktlinjerna, GAP-analysen och de vägledningar som är överenskomna i
Skaraborg. Förslaget är att kunskapen om riktlinjerna bör spridas, liksom
information om AUDUT och DUDIT. Utbildningar bör erbjudas i MET (som bland
annat visar bland annat samsjuklighet och behov av fortsatt behandling) och
Återfallsprevention ÅP. I samarbete på länet har förslag på lämpliga utbildare
tagits fram. Kostnaden täcks av de medel som ställts till förfogande av SkaS.
Beslut
-

Nätverket för missbruks- och beroendefrågor i Skaraborg får i uppdrag att
arrangera kompetenshöjning enligt förslag ovan.
Kerstin och Ing-Britt tar med en rekommendation från
vårdsamverkansgruppen till 3-partsgrupperna att tillsammans se en
utbildningsfilm om SIP för att få gemensam grundkunskap om SIP och
därefter ta fram en rutin för hur man lokalt vill arbeta med SIP (uppdrag).
Inspirerande förslag skickas ut, exempelvis Tidaholm.

5. Förslag till styrgruppen om att i uppdraget ersätta orden ”verksamhetschef”
och att ange två representanter för SkaS istället för en.
Gruppen har tidigare diskuterat representation från SkaS. Med en representant
för en så stor organisation är sårbarheten för stor.
Beslut
- Angelica informerar styrgruppen om att vi bjudit in ytterligare en
representant för SkaS (förslagsvis öppenvårdspsykiatrin).
- Kerstin skriver ny formulering i uppdragshandlingen och skickar till
styrgruppen.
- Malin tar med frågan om representant till sin verksamhet.
6. Information om arbetet med handlingsplan utifrån Överenskommelse
psykisk hälsa (Angelica Engman)
Angelica informerar om var arbetet är idag. Ett rådslag har arbetat fram ett antal
utmaningar inom ramen för de fem fokusområden som finns i uppdraget, bland
annat integrerade verksamheter. Malin Camper och Lotta Wilhelmsson är
länssamordnare (VGR/Kommunerna) och inbjudningar är utsända till ett
dialogmöte 20 februari. Då kommer mer information att ges och en dialog att
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ske. Handlingsplanen ska fördjupas under våren, främst avseende barn/unga.
Vårdsamverkansgrupperna ska arbeta med genomförandeplaner under hösten.
Beslut
- Angelica tar emot tankar och synpunkter, senast 8 mars. Material sänds
ut med minnesanteckningarna.
7. Information om planerna för implementering av nya Hälso- och
sjukvårdsavtalet (Eva Ulfenborg)
Ett arbete pågår för att förbereda för implementering. Från Skaraborg: Eva
Ulfenborg, Jessica Ek (barn/unga)och Malin Swärd (äldre). Troligen blir det
workshops och patient-case. App med information. Broschyrer som sprids brett.
Krävs stort ansvarstagande från ledningar för att kunskapen ska spridas.
Angelica påpekar vikten av att case täcker vår målgrupp.
Marianne påpekar vikten av att personal har den samverkanskunskap (om
strukturer, avtal med mera) som krävs. Kanske en kompetens som ska krävas och
premieras i lön. Implementering startar tidigast senare i vår.
8. Förslag om utveckling av samverkanskompetens
Beslut
- Vårdsamverkansgruppen lämnar förslaget till styrgruppen (Angelica)
9. Genomförandeplan (revidering om beslut fattats om att föreslå
samverkansutbildning). Framåtblick utifrån Överenskommelsen
psykiatri/missbruk (hälso- och sjukvårdsavtalet).
Beslut
- Punkten bordläggs
10. Trepartsgrupper – nytt uppdrag är utsänt.
Förslag: Rapportering är överflödig. Handlingsplaner och överenskommelser kan
vara intressanta att ta del av.
Beslut
- Ing-Britt och Kerstin träffar treparternas sammankallande och informerar
om att rapporter inte ska sändas in, att vårdsamverkansgruppen vill ta del
av handlingsplaner och överenskommelser under hösten.
- Ing-Britt och Kerstin rapporterar till vårdsamverkansgruppen 170329.
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11. Skrivelse från Psykiatrinätverket (kommunerna) om en svårighet i
vårdsamverkan.
Beslut
- Frågan bordläggs.
12. Revidering av vägledningarna.
Förslag: Arbetsgrupper(2) utses för att i första hand avgöra; om vägledningarna
bör revideras, hur omfattande en revidering uppskattas bli och vilka funktioner
som bör ingå i arbetsgrupperna.
Beslut
I steg 1 utses representanter till två grupper -en till vardera vägledning- för att ta
fram ett förslag till om vägledningarna bör revideras, hur omfattande en
revidering uppskattas bli och förslag till arbetsgrupper. Beredningen skriver ett
uppdrag. Utifrån det förslaget tillsätts eventuellt arbetsgrupper som utför
revideringen. Till mötet 170329 ska ett antal personer utses, gärna personer som
arbetar verksamhetsnära och i samverkan. Tidaholm (Bengt), Skövde (Ulrika),
Lidköping (Marianne), psykiatri (Malin), Primärvård (Angelica och Anders),
brukarrepresentant (Ing-Britt), Kriminalvården (Kerstin) utser två personer var,
en till varje vägledning (psykiatri och missbruk/beroende)
13. Konferens 171018
Förslag: En arbetsgrupp bildas och startar upp planeringsarbetet under våren.
Handlingsplan psykisk hälsa kan vara aktuellt att arbeta med och/eller
vägledningarna. Heldag.
Beslut
- Frågan bordläggs
14. Förslag om att bjuda in Habiliteringen till ett möte under våren.
Ett ökande antal av våra patienter/klienter har samsjuklighet där
autismspekrumtillstånd, ADHD och lättare utvecklingsstörningar är vanliga
svårigheter. För dessa personer har Habiliteringen ett uppdrag, men är inte med i
vårdsamverkansgruppen Vuxna psykiatri och missbruk. Vi vill informera oss om
Habiliteringens uppdrag och informera dem om oss.
Beslut
Kerstin bjuder in habiliteringschef Christina Davidsson till ett möte under våren.
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15. Förslag om att bjuda in företrädare för FoU under våren
(se uppdragshandling).
Angelica informerar om att styrgruppen arbetar med frågan.
Beslut
Vi avvaktar styrgruppens pågående arbete.
16. Uppföljning av mångfaldsinläggningar (Ing-Britt)
Beslut
- Punkten bordläggs.
17. Övrig fråga (Malin)
Samverkan mellan sjukvård och kommuner för färdigbehandlade från LRV ut i
LSV öppenvård har tidigare fungerat, men de senaste ca fyra ärendena (två år)
har sjukhuset mött motstånd.
Beslut
- Malin beskriver problematiken ytterligare till nästa gång.
- Eva kontrollerar den juridiska delen.
18. Information och frågor från ledamöterna/organisationerna (runda)
Beslut
- Punkten ställs in av tidsskäl.

För Vårdsamverkansgruppen Vuxna psykiatri och missbruk
Kerstin Söderlund
Koordinator/processtöd
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