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Nicklas Attefjord (MP)
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden

√

Monika Beiring (M)
Styrelsen för Närhälsan

√

Gunilla Lindell (KD)
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Linda Åshamre (S)
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Michael Melby (S)
Styrelsen för Regionhälsan
Anna-Lena Holberg (M)
Sjukhusen i Väster
Dennis Ljunggren (S)
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun
Erik Liljeberg (M)
Utbildningsnämnden
Ale kommun
Ancy Wahlgren (UP)
Utskottet för trygghet och stöd,
Kungälvs kommun
Gun Alexandersson Malm (L)
Socialnämnden, Tjörns kommun
Gunnemar Olsson (L)
Barn- och utbildningsnämnden
Tjörns kommun
Mats Frisell (S)
Tandvårdsstyrelsen

√

-

Ann-Sofi Isaksson
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Katarina Andersson
Kungälvs sjukhus
Jacob Wulfsberg
Kungälvs sjukhus
Ingela Wessbo
Regiongemensam hälso-och sjukvård
Ebba Gierow
Ale kommun
Lena Arnfelt
Kungälvs kommun

√

Jim Aleberg (S)
Styrelsen för Närhälsan
Sebastian Aronsson (S)
Habilitering och hälsa
Charlotte Nordström (M)
Styrelsen för Regionhälsan
Birgit Lövkvist (V)
Sjukhusen i Väster
Tyrone Hansson (FiA)
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun
Anna Vedin (M)
Utskottet för bildning och lärande,
Kungälvs kommun
Pia Gillerstedt (S)
Utskottet för trygghet och stöd,
Kungälvs kommun
Anette Johannessen (S)
Socialnämnden, Tjörns kommun
Maria Renfors (M)
Välfärdsutskottet
Stenungsunds kommun
Agneta Pettersson Bell,
(Stenungsundspartiet)
Välfärdsutskottet
Stenungsunds kommun
Mats Dahl
Närhälsan
Helene Vighagen
Folktandvården
Tina Holmberg
Privata Vårdgivare
Rickard Persson
Stenungsunds kommun
Shujaat Noormohamed
Tjörns kommun
Neri Samuelsson
Habilitering och hälsa
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Sven Ernstsson
BUP Kungälvs sjukhus
Irene Blomqvist
Ale kommun

√
√

Emily Jacoby Kask
Projektledare SIMBA-teamen

√

Uppdrag

1.

SIMBA-teamens fortlevnad
Nicklas informerar om att HSN V i fredags tog beslut om att inte fortsätta
särfinansiera psykologerna i SIMBA-teamen efter detta år då regionen fattat
beslut om att från och med år 2022 breddinföra konceptet för UPHmottagningar i Västra Götaland. När SIMBA-teamsarbetet startade upp fanns
inte någon samlad strategi ur regionens perspektiv för behandling av barn och
unga med lindrig psykisk ohälsa och då hade SIMBA-teamen en viktig funktion
att fylla.
Nicklas säger vidare att nu är det tydligt utifrån KOK-boken att behandling av
lindrig psykisk ohälsa hos barn ingå i vårdcentralernas uppdrag.
Undertecknad lyfter att det som varit styrkan i SIMBA-teamsarbetet är att det
finns ett tydligt krav på samverkan, vilket i dagsläget inte ingår i UPHmottagningarnas uppdrag samt den lokala förankringen. Sven lyfter att
styrgruppen för SIMBA-teamen känner en oro över att barnen inte kommer
att få samma snabba tillgång till rätt insatser när förutsättningarna för
samverkan förändras.
Shujaat säger att kommunerna inte har förutsättningar att skapa
samverkansteam med alla vårdcentralerna när samtliga vårdcentraler själva
ska behandla sina listade barn.
Monika informerar om att det finns gamla medel som möjliggör att arbetet i
SIMBA-teamen även kan fortskrida under första halvåret 2021. Tina lyfter om
det finns möjlighet att istället för att arbeta med full styrka under första
halvåret om det är möjligt att omfördela medel för de räcker under hela året
tills de permanenta UPH-mottagningarna startar upp år 2021. Nicklas säger
att det är en tjästemannafråga att hantera men att det är viktigt att alla är
medvetna om att SIMBA-teamen ska fasas ut och arbetet ske via UPHmottagningarna.
Beslut: Den politiska samrådsgruppen ger samordningsgruppens arbetsutskott
i uppdrag att under våren 2021 ta fram förslag till en justerad
samverkansmodell utifrån de nya förutsättningarna.

2.

Mini-Mariamottagningar inom SIMBA-området
Även när det gäller denna fråga har SIMBA varit föregångare. Nicklas lyfter att
HSN V behöver se till behovet i hela nämndområdet och ha möjlighet att
erbjuda samma insatser i samtliga kommuner. HSN V presenterade förslag till
modell för socialcheferna i HSN Vs elva kommuner den 4 september och
därefter har frågan hanterats vidare i kommundialogerna som ännu inte är
klara. HSN Vs förslag precis som övriga nämnders inom regionen är att
regionhälsan erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatserna. Gunilla säger att det
HSN V ser som viktigt är att inga barn och unga behöver åka igenom någon
kommun för att få tillgång till ett team. Ingela säger att utifrån de resurser
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som avsatts för uppdraget finns inte möjlighet att ha team i alla kommuner.
Gunilla säger vidare att HSN V är lyhörd för kommunernas behov och att
samverkansarbetet därför ska bygga på de lokala behoven och
förutsättningarna.
Shujaat säger att han tycker kvaliteten på ungdomsmottagningen på Tjörn
blivit bättre sedan regionen tog över. På Tjörn finns en fungerande Mini-Mia
där barn och unga kan fångas tidigt upp eftersom det finns en väletablerad
fungerande samverkan kring barn och unga med risk- och missbruk.
Denna samverkan förutsätter att mottagningen finns lokalt och är bemannad
annars riskerar ungdomarna att inte få den snabba hjälp de kan få idag.
Dialog kring tidigare tagit beslut om samverkansmodell. Nicklas lyfter att detta
beslut är gällande tills nya beslut är tagna, vilket det ännu inte finns.
3.

Socialmedicinska mottagningar inom SIMBA-området
Även när det gäller denna fråga har SIMBA varit föregångare. Nicklas lyfter att
HSN V behöver se till behovet i hela nämndområdet och ha möjlighet att
erbjuda samma insatser i samtliga kommuner.
Nicklas informerar om att i SAMLA har man kommit fram till att ha en läkare
på de socialmedicinska mottagningarna inte varit det optimala utan
erfarenheterna pekar på att det nog är bättre med en sjuksköterska, vilket
man nu kommer att prova istället. HSN V har tagit beslut om att pausa allt
annat arbeta i avvaktan på utvärdering av SAMLAs nya arbetssätt kring
integrerade insatser för målgruppen, vilket blir mot vår-sommar 2020.
Shujaat lyfte på arbetsutskottet att på Tjörn finns sedan flera år tillbaka en
välfungerande socialmedicinskmottagning som Närhälsan bemannar med en
sjuksköterska. Ann-Sofi tog med sig detta för att ser över om även Tjörn kan
ingå i utvärderingen.
Angående tidigare tagit beslut om samverkansmodell säger Nicklas att detta
beslut är gällande tills nya beslut är tagna, vilket det ännu inte finns.

4.

Samverkan kring NSVT på Kungälvs sjukhus
Mats informerar om att då det tog lite tid innan uppdragshandlingen blev
godkänd har arbetsgruppen endast hunnit med ett uppstartsmöte. Mötet
genomfördes i god anda men då det fanns en del oklarheter som behöver
redas ut så tog arbetsgruppen beslut om ett nytt möte i början av november
och i mellantiden fick representanterna i uppdrag att hantera oklarheterna.
Förhoppningen är att det ska vara lite klarare vid mötet i december. Nicklas
undrar om ett avtal då kan vara på plats, vilket bedöms som tveksamt. Gun
poängterar att det är viktigare att arbetet genomförs grundligt än snabbt.
Katarina informerar om att det nu finns två team på Kungälvs sjukhus.
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5.

Ordförandeskapet år 2020-2021
Monika informerar om att ordförandeskapet går över till Tjörn nästa år och att
Gun Alexandersson övertar ordförandeklubban.
Samtidigt går Kungälvs sjukhus in som vice ordförande och därmed Anna-Lena
Holberg. Monikas bedömning är att det är bra för kontinuiteten att vice
ordförande går in som ordförande vid ordförandebyte.

6.

Mötestider år 2021
Föreslagna mötestider antas. När förslag till mötestider tas fram tas hänsyn till
de 13 ingående nämnderna/styrelserna/utskottens egna möten så de politiska
samrådsgruppsmötena inte ska kollidera med dessa.
Beslutade tider:
11 februari
kl.13:00-16:30
04 juni
kl.13:00-16:30
03 december
kl.13:00-16:30

7.

Övrigt
Gun undrar om lokal är bokad för mötet i december? Processledaren
informerar om att hon håller på att söka efter lokal. Då hänsyn behöver tas till
möjligheterna till socialdistansering utifrån FHMs rekommendationer
reducerar antalet ställen där det är möjligt att boka lokal.

Vid protokollet

Carina Westerelve
Justeras

Monika Beiring (M)
Ordförande
SIMBAs politiska samrådsgrupp

Gun Alexandersson Malm (L)
Vice ordförande
SIMBAs politiska samrådsgrupp

