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Delårsrapport Temagrupp Barn och unga
Mål

Aktivitet

Uppföljning

Stark vårdkedja och
välfungerande samverkan
för barn och unga med
psykisk ohälsa.

Familjecentrerat
arbetssätt (FCA); 0-6 år
och 6-20 år.

Temagruppen finns representerade i arbetsgrupperna
”Implementeringsgrupp FCA Göteborg” och ”Styrgrupp
FCA 6-20 år Göteborg”.

Samordnad Individuell
plan (SIP), Västbus

Antal skrivna SIP och antal genomförda Västbusmöten
kommer att följas i NOSAM:s årsrapport

Delmål: se över
övergången när den unge
blir myndig.

Inledande Works shop i
Temagrupp barn och unga

Work shop genomförd, process påbörjad.
.

Säkra förutsättning för
likvärdig hälsa och
skolgång för gruppen
flyktingbarn och unga

Arbetsgrupp kring
Föreläsningsserie på fyra kvällsföreläsningar riktat till
nyanlända arrangerar
frivilliga och professionella som möter barn på flykt
föreläsningar om att stödja har planerats för hösten.
barn på flykt

Tidig samverkan kring
barn som har problem
som visar sig på alla tre
områdena: skolan,
hemmet, socialt.
Tidigt identifiera barn som
far illa.

Tillse att rätt information
finns på
Samverkanstorget.se

Ett större arbete äger rum med uppdatering och
omgörning av webbsidan.

Familjecentrerat
arbetssätt (FCA)

Ett familjecentrerat arbetssätt genomsyrar samtliga
aktiviteter som temagruppen arbetar med.

Verka för ett
välfungerande lokalt
arbete för barn och unga

Anordna Västbusdialog
och Västbusdagen årligen

En välbesökt Västbusdialog genomfördes i maj. Nu
planeras för Västbusdagen i november med bland annat
besök från Uppsala för information om IKB.

Arbeta fram en rutin för
köpt vård enligt
Överenskommelse om
personer med psykisk
funktionsnedsättning
Implementera rutin

Arbetsgrupp är tillskapad. En kartläggning av aktuellt
läge ska genomföras från verksamheterna som ett
första steg, inför plan om rutin för kostnadsansvaret.
NOSAM har informerats på Västbusdialogen.

Temagruppen bevakar remissvar i sina respektive
kommuner/verksamhetsområden.
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Mål

Aktivitet
Bevaka revideringen av
Västbus riktlinjer
Bevaka att fortbildning
avseende mötesteknik
utvecklas tex via elearning

Förbättrade samordnade
insatser för barn med
funktionsnedsättning

Uppföljning

Utbildningar för samtliga 14 NOSAM planeras inom
ramen för Genomförandeplan psykisk hälsa, start i höst
eller vår.

Ansöka om Sociala
investeringsmedel utifrån
definierade förbättringsområden i samverkan i
tidigare ansökan

Härryda kommun och Barnhabilitering, enhet Frölunda
ansöker om medel för koordinatorer till familjer med
barn som omfattas av LSS. Samordning av insatser och
stöd i ett familjecentrerat arbetssätt, ger ökade
möjligheter för föräldrarna att i sin föräldraroll kunna
vara barnets resurs.

Pröva en pilotverksamheten i Intensiv
Kontextuell Behandling
(IKB)

En mindre arbetsgrupp undersöker möjligheterna för
finansiering för att kunna starta en pilotverksamhet.
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Delårsrapport 2018 Temagrupp Psykiatri
Mål

Aktivitet

Uppföljning

Personer med psykisk
sjukdom/ohälsa ska ha
god fysisk hälsa.

Fortsatt spridning av RMR om
årlig hälsokontroll genom
riktad information till Nosam.

Arbetet har lett till en ökad medvetenhet hos
personal kring vikten av att arbeta med hela hälsan.
Uppföljning kring antal personer som får del av årlig
hälsokontroll bör följas för att utvärdera effekten av
personalens ökade kunskap.

Personer med psykisk
sjukdom söker den vård
de behöver för sina
fysiska besvär och
sjukdomar.

I framtagen utbildningsplan
finns hälsofrukostseminarium
för utbildning av personal
med som en aktivitet.
Samverkan för ökad fysisk
hälsa finns med som
föreläsning på vård och
stödsamordningsutbildningen.

De personer som har
behov av samordnade
insatser har en
samordnad individuell
plan.

17 oktober sker den första
Antal genomförda SIP mäts och följs i samband med
introduktionsutbildningen för årsskiftet 2018/2019. Antalet SIPar förväntas ha
nyanställd personal, i vilken
ökat.
kunskap om SIP utgör en del.
Samverkansdialog med fokus
på SIP och utskrivning från
sjukhus genomfördes i maj.
Personal från både kommuner
och sjukvården fanns
representerade.

Överenskommelsen om
samverkan kring personer
med psykisk
funktionsnedsättning och
personer med missbruk
ska följas.

Utkast till
tillämpningsanvisningar är
framtaget till vilka
Temagruppen tar ställning på
möte i oktober.

Personer med psykisk
funktionsnedsättning ska
få en trygg och säker
kontakt med vård och
omsorg.

Berosam har arbetet med
kvalitets- och
verksamhetsutveckling efter
analys av avvikelser. Arbetet
finns beskrivet i rapport.

Berosams arbete har lett till förbättrad
sammanhållen vård för den enskilde genom
samverkan, vilket syns i minskat antal avvikelser
avseende samverkan vid behov av LVM vård.

Personer med psykisk
funktionsnedsättning
erbjuds stöd i och över tid
av alla aktörer i samhället

Utveckling av integrerade
verksamheter och arbetssätt
genom:

Utbildningen i vård och stödsamordning har
genomförts under våren 2018 där 30 personer
examinerades i maj.
Under hösten har en ny utbildningsomgång startats.
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Mål
som de har behov av, och
tappar inte kontakt med
vård och omsorg.

Personer med missbruk
och psykisk ohälsa får
vård parallellt och
samordnat.

Aktivitet

Uppföljning

1. Utbildningar i vårdoch stödsamordning,
inblick och 7,5 hp
2. Mellanvårdsboenden,
uppstart och
uppföljning
3. Utveckla
samverkansformer
kring stöd och
behandling för
spelberoende.

Styrgrupp för mellanvårdsboende beroende har
bildats och beroendekliniken har tilldelats medel för
år 2018 för sjukvårdens del i verksamheten efter
beslut i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.
Beroendekliniken har bjudit in samverkande parter
till referensgrupp för den nystartade mottagningen
för spelboeroende. Då frågan hanteras i ordinarie
verksamheten har temagruppen inte arbetat vidare
med frågan.
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Delårsrapport 2018 Temagrupp Mitt i livet

Mål

Aktivitet

Uppföljning

Genom samverkan ska den enskilde få en trygg,
säker och effektiv in och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.

Länsgemensamt
arbete för
implementering av
överenskommelse och
riktlinje (rutin) vid
samverkan vid
utskrivning från
sluten hälso-och
sjukvård

Omhändertaget i UG SAMSA

Personer med behov av tandvårdsstöd ska få det

Kartlägga behovet av
kompetensutveckling

Arbetsgrupp med representanter från de
olika temagrupperna har haft
Ett möte under vården, processledare
Björn Gunnarsson sammankallande
../Tandvården/Uppdragshandling%20Nö
dvändig%20tandvård%20i%20samverka
n%2020180304.rtf

Rutin för avvikelser i samverkan ska ge
personen en tryggare och säkrare vård- och
omsorg i övergången/informationen mellan
huvudmännen

Identifiera
återkommande
avvikelser i
samverkan,

En arbetsgrupp i UG SAMSA ska sättas
samman och där man ska analysera och
komma med förslag på förbättringsåtgärder.
De flesta avvikelser ska omhändertas i
NOSAM, kan det inte lösas där lyfts de till
temagrupperna.

Avvakta
länsgemensam
uppdragshandling
Förbättra vårdkedjeprocesser kring personer med
förvärvad hjärnskada och funktionshinder under 65
år.

Förbättra
vårdkedjeprocesser
kring personer med
förvärvad hjärnskada
och funktionshinder
under 65 år.

Temagruppen referensgrupp, följer
arbetet via Lena Arvidsson, regional
metodledare. Uppföljning TG 6/10

Förbättra vårdprocesser kring personer med svåra
multifunktionella hinder och med understödd
andning

Skriva en
uppdragsbeskrivning
till utsedd
arbetsgrupp från
ingående parter

En arbetsgrupp bestående av
verksamhetspersoner från
samverkansområdet ska utses.
Processledare Björn Gunnarsson
sammankallande.
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Identifiera befintligt
material och
genomföra en
nulägesanalys av
utskrivningsprocessen
Personer med ex. cancer, hjärtinfarkt, stroke,
förvärvad hjärnskada mm ska möta personal som
har kunskap och vågar se och samtala om psykisk
ohälsa samt kan ge stöd till den enskilde att
söka/lotsa till professionell vård

Utbildning i första
hjälpen till psykisk
hälsa för att nå
nollvision gällande
suicid

Suicidprevention/nollvision

Temagruppen tar
fram mer synpunkter
från verksamheterna
om hur denna
aktivitet ska kunna
genomföras

Personer med CWP – kronisk utbredd smärta ska få
bättre vård och stöd

Ta fram fakta och en
nulägesanalys

Första hjälpare utbildning till personliga
assistenter och LSS, brukarorganisationer.

Fortsatt aktivitet 2019, bjuda in lämplig
person för mer info på TG.

Delårsrapport 2018 Temagrupp Äldre
Mål

Aktivitet

Uppföljning

De sjuka äldre får en trygg
och säker inskrivning.
Antalet direktinläggningar
och remisser till sluten
hälso-och sjukvård i
samband med inläggning
ska öka.

Dialog med NOSAM
gällande: Finns det rutiner
för hur vård- och
omsorgspersonal ska
kunna komma i kontakt
med den vårdcentral där
den äldre är listad

Rutin Inläggningsklar patient till medicin och
geriatrik finns på Samverkanstorget och innebär
möjlighet till direktinläggning av patient på
slutenvårdsplats för geriatrik och medicin inom SU.

Antalet remisser från primärvården till sluten hälsooch sjukvård. Antalet direktinläggningar.
Har inte gått att få fram aktuell statistik
Genom samverkan ska den
enskilde få en trygg, säker
och effektiv utskrivning
från sluten hälso-och
sjukvård

Länsgemensamt arbete för Omhändertaget av UG SAMSA som varit delaktiga i
implementering av
framtagande av regionala riktlinjer och rutiner
överenskommelse och
riktlinje(rutin) vid
samverkan vid utskrivning
från sluten hälso-och
sjukvård
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Mål

Aktivitet

Uppföljning

Äldre med behov av
tandvårdsstöd ska
identifieras inom
slutenvården

Hjälpbehov munhälsa och
behov av uppföljning Nintyg eller F-intyg bör
finnas i IT-tjänsten SAMSA

Det arbetas på ett förslag som ska komma med till nästa
uppdatering av IT-tjänsten (munhälsobedömning)

Rutin för avvikelser i
samverkan ska ge
personen en trygg och
säker vård-och omsorg i
övergången/informationen
mellan huvudmännen.

Identifiera återkommande
avvikelser i samverkan

Stående punkt på möten Temagrupp Äldre. En
arbetsgrupp i UG SAMSA ska sättas samman och där ska
man analysera och komma med förslag på
förbättringsåtgärder. De flesta avvikelser ska
omhändertas i NOSAM

De äldre ska möta personal
som har kunskap och
vågar se och samtala om
psykisk ohälsa samt kan ge
stöd till den äldre att söka
professionell vård.

Första hjälpeninstruktörer anordnar
utbildningar av Första
hjälpen till psykisk hälsa
för medarbetare i kommun
och sjukvård.

Avvakta länsgemensam
uppdragshandling.

Antal utbildade tom augusti 2018
300 stycken Första hjälpare-äldre och vuxna
Planeras utbildning av 16 instruktörer i Göteborgs stad,
november 2018.

Nätverk/ sammankallande 3 mötestillfällen tom augusti 2018
för instruktörer.
Gemensam nätverksträff med VGR med
erfarenhetsutbyte och föreläsningar, planeras till
oktober 2018.

Öka kunskapen hur vi kan
förebygga den psykiska
ohälsan och främja den
psykiska hälsan hos äldre.

Konferens tillsammans
med GR Konferens 201802-28 Hur förebygger vi
psykisk ohälsa och främjar
psykisk hälsa hos äldre?

Övervägande positiva omdömen om konferensen i
februari.
Påbörjat nästa års konferens med tema psykisk ohälsa
hos anhöriga till äldre.

Legitimerad personal inom
primärvård och kommun
får fördjupad kunskap
inom området hjärtsvikt

Erbjuda hjärtsviktsutbildningar till
arbetsterapeuter,
fysioterapeuter och
sjuksköterskor inom
primärvård och kommun

Inställd på grund av för få deltagare.
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Delårsrapport Utvecklingsgrupp SAMSA
Mål

Aktivitet

Uppföljning

Genom samverkan ska den
enskilde få en trygg, säker
och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och
sjukvård.

Stödja
implementeringsarbete
enligt framtagen
delregional handlingsplan

Genomfört 6 stycken samverkansdialoger, Varit
delaktiga i framtagandet av riktlinjer och rutiner.

Samordnad individuell
plan, SIP används i
samverkan

Ta fram goda exempel,
patientfall.
Publicera på hemsidan

Utbildning planeras för mötesledare, inga goda exempel
är publicerade

Ökat antal distansmöte via Följa trenden regionalt och Östra Sjukhuset har gjort över 500 planeringar via
video
delregionalt
Skype
Fungerande delregional
avvikelsehantering i
samverkan

Analysera inrapporterade
systemfel, identifiera
förbättringsområden och
vid behov ta fram förslag
till åtgärder

En arbetsgrupp ska tillsättas för analys av avvikelserna
och ge förslag på förbättringar.
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