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Ann Sundström
Catharina Bengtsson

Adjungerad från SIMBA
Susanne Thuresson
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Dagordning






Förslag på agenda
Godkännes

Genomgång av förra mötesanteckningar
Inga synpunk ter
Presentation av gruppen
Närvarande se ovan
Nuläge utifrån ungdomars barn och ungas psykiska hälsa
Kommunsidan
Ale - inget att rapportera
Stenungsund BUP Katarina/Anna-Karin beskriver svårigheter med rekrytering vilket påverkat
väntetider, Det harvarit flera vakanser på psykologer och väntetider har ökat. Det har förekommit att
barn remitterats till BUP för att man inte vet om att SIMBA-teamet finns. Det finns informationsbehov
som inte blir tillgodosett efter att processledare slutat. Ingen väntetid på första besök. Egenremisser
ökar. Vid alla nybesök frågas det om det förekommer våld i familjen.
10/4 fick all personal inom HSL basutbildning i Våld in Nära relationer + metodutbildning
Man jobbar med Nollvision suicid och SpiSS (Suicidprevention i Svensk Sjukvård) webutbildning.
Agneta tar frågan tillbaka till SO för processledartjänst (20%).
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Elisabeth BUM - tidiga insatser barn 0-6 år. Brist på tillsatta tjänster. Mottagning Kungälv/ALE BUM har
kö. Stenungsund fungerar fint. Postpartumdespression och depression hos gravida prioriteras.
Utvecklingsbedömning får avvakta. Några Kungälvsfamiljer har åkt till Stenungsund. Det kommer en
psykolog till sommaren
Thomas (BUM) menar att trycket minskat och det fungerar väl med SIMBA-teamet. Skolsköterska och
skolläkare skickar remiss till BUM - man utför en konsultation. Det fungerar bra och de får hänvisa en
del.
Stenungsunds kommun Robert tycker att det fungerar bra
Tjörn har utökat tjänst från en halv till en hel. Man har ett team som jobbat ihop ett bra tag och man
har jobbat igenom kön (köpt in extern psykolog).
Dock saknas processledare. En oklarhet är att man inte vet vilka barn som går vidare till Klippan. Ett
utvecklingsområde; hur vi kan jobba så att vi vet om varandra? I dagsläget saknas samtycke. Man
behöver inte gå på namn eller personnummernivå.
Mickela (Habiliteringen) berättar att samverkan påbörjats. Det kvarstår hur samverkan skall se ut
framöver då de haft och har hög personalomsättning. Börjar få ordning. 2 av 4 psykologtjänster är inte
tillsatta. Ett team servar KLV och GBG och finns på Hisingen. Teamet innefattar läkare, sjuksköterska
och dietist.
Ungdomsmottagning UM fick 2016 riktade pengar. Dessa har använts till Höjd bemanning för att
kunna kompetensutveckla. Det har genomförts Traumautbildning och 3-dagarsutbildning för de som
arbetar med samtalsbehandling. Alla UM använder formulär där det frågas om våld i nära relationer.
Det är hårt söktryck. Det förekommer mycket problem med stress och sömn. Man har Aktgrupper
med syfte att lära sig hantera stress i vardagen. Barnmorskor har certifierats enl. ISO och UM är också
snart på gång också. Ledningssystemet har setts över.
Mölndal har huvudmottagning (alltid öppet 5 dagar) och Kungälv har basmottagning (inte alltid öppen
5 dagar). Specifika yrkeskategorier kan skilja i de två mottagningarna. 1 ”samtalare” + en legitimerad
per 3020 ungdomar. Man får gå ihop flera mottagningar för att klara uppdraget.
Juan (Tjörn) bemanningspsykologer? En balansgång.
Våld i nära relationer har ökat från 4 (2015) -14-15 (2017). 2018 har man uppnått hälften redan på tre
månader. Gemensamma utbildningar? Bra samverkan med VC och BUP. Problem med knark,
kannibaldroger vilket renderat i flera LVU.
Framgångsfaktorer är att en socialsekreterare jobbar 10% på polisstationen. Detsamma gäller inom
vuxenpsykiatri kanonsamverkan.
Gemensam utbildning framgent - Våld i nära relationer.
Tips från Agneta - NO-grupp en bra plats för kommunvisa frågor
Minst 202000 kr finns att tillgå.


Genomgång av SIMBAs genomförandeplan
Nollvision suicid
Indikator webutbildning SpiSS
Bjersing berättar hus KS gjort.
2 moduler + gruppmöte
En processledare behövs för att hålla ihop och hjälpa till
KS kört på APT samt i introduktion för nya
Ta med till SO - nån blir ambassadör (mot ersättning)
Målet att öka kunskap generellt. Att alla går igenom de kurs 1 och 2 - till första mötet till hösten.
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/spiss---suicidprevention-isvensk-sjukvard
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Finns med på dagordning nästa möte. Vi kommer tillsammans med Utvecklingsgrupp Psykisk Hälsa
Vuxna diskutera SPiSS-utbildningen och bestämma hur vi vår vidare. Ann-Cathrine Bjersing kan
troligtvis hjälpa till i kommunerna.
En halvdag nollvision suicid/våld i nära relationer/unga och missbruk kanske början 2019?
Det skall vara med på agenda på NO-möte Framtida aktiviteter.
Klippan, BUP och BUM Frågar om våld på rutin, frågeformulär ”våga fråga” är implementerat.
VKV (Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) har mycket kunskap - bjuda in
till nästa möte? Vad kan skolan göra? Skolsköterskor efterfrågat instrument.



SIMBA-teamen statistik
SIMBA-teamen finns bara pengar till juli månad. Det är bråttom med att lämna in statistik. Politiken
betalar inte ut om vi inte talar om vad vi gör. Vi hoppas på förlängt året ut.



Mötestider
17/9 13.15-15 Orkidén Kungälvs Sjukhus
12/11 12.30-15.00 Familjecentralen Klippan, Vårdcentralen Kusten, Ytterby. Agneta bjuder på lunch
12.30.



Övriga frågor
Möte 4/5 är inställt.
Saknas representation från elevhälsan?

Vid tangentbordet
Susanne Thuresson
Tf Processledare SIMBA

