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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då alla inte tidigare har träffats. Eva Blixt, tf
verksamhetschef, psykiatrin är ny representant i gruppen och hälsas
välkommen.

2.

Vård- och stödsamordning
Dag informerar om bakgrunden till den samverkansstruktur som idag finns för
vård och stödsamordning utifrån bifogade dokument. Inom ramen för
stödstrukturen finns bland anat en styrgrupp med enhetschefer och en
utvecklingsgrupp bestående av medarbetare. I både styrgruppen och
utvecklingsgruppen finns representanter från Ale, Kungälv och Stenungsund.
Dock saknas representation i båda grupperna från Tjörn sedan år 2018.
Utvecklingsgruppens uppdrag är att anordna inspirationsdagar,
introduktionsdagar samt stödja metodhandledning.
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De chefer som ingår i styrgruppen ingår även i de lokala psykiatrigrupperna,
vilket föranleder att styrgruppen genom Dag lämnar förslag till
utvecklingsgruppen att styrgruppen upphör och att styrgruppsuppdraget förs
över till de lokala psykiatrigrupperna.
Beslut: Utvecklingsgruppen enas om att ta med sig frågan hem för dialog
innan beslut tas i frågan. Punkten åter till agendan nästa möte för beslut.
3.

IPS-projektet
Marita informerar om att hon har haft förmöte avseende möjligheterna att
ansöka om medel till ett gemensamt EFS-projekt kring IPS. Då en ansökan
medför att kommunerna behöver egenfinansiera projektet med motsvarande
53% av kostnaderna ser inte kommunerna idag att de har förutsättningar att
gå in i något projekt.
Kungälv och Stenungsund har påbörjat dialoger kring samverkansmöjligheter
för att utifrån nuvarande förutsättningar skapa ett SIMBA-gemensamt team.
Dialog förs kring struktur för att hålla ihop arbetet så det blir ett gemensamt
arbetssätt i SIMBA.
Utvecklingsgruppen enas om att Susanne Brånalt kallar samman till ett möte.
Kommunerna och psykiatrin meddelar Susanne via mail
(susanne.branalt@stenungsund.se) vem hon ska kalla till mötet. Önskemål
finns om en representant från varje öppenvårdsmottagning i SIMBA-området.
Eva behöver ta med sig frågan hem för dialog avseende möjligheterna att
samtliga öppenvårdsmottagningar representeras i arbetet.

4.

Somatisk hälsa och tandhälsa hos patienter med
psykiatriska funktionsnedsättningar -projekt på Tjörn
Vid föregående möte tog utvecklingsgruppen beslut om att utvidga projektet
till att även omfatta Stenungsund. Marita och Eva är eniga i att arbetssättet
behöver omfatta hela SIMBA-området. Dialog kring målgruppens munhälsa
som ofta är dålig. Eva säger att psykiatrin har ett ansvar för att
uppmärksamma detta och hjälpa till med att berörda patienter erbjuds
tandläkartider. Jenny lyfter att många gånger behöver målgruppen även stöd
med att ta sig till tandläkaren.
Anna får i uppdrag att informera vårdcentralerna i SIMBA-området på
kommande SKOTA-möte om projektet. Rutinen som kompletterades
avseende sjukresa på föregående möte bifogas agendan till nästa möte.
Punkten åter till agendan fpå nästkommande möte.

5.

Uppföljning av workshopen med de lokala psykiatrigrupperna kring
deras styrgruppsuppdrag
Utkast till uppdragshandling Genomgång av utkastet. Utvecklingsgruppen
ställer sig bakom utkastet och för det vidare till samordningsgruppen med
förslag om att samordningsgruppen ska anta uppdragsbeskrivningen.

Kommun
och
psykiatrirepresentanterna
Eva
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Identifierade utvecklingsområden
- Arbetet med SIP
SIMBA har avtalat med Sarah Wahlström att vara stöd för att ta fram
en struktur för det lokala SIP-arbetet knutet till in och
utskrivningsprocessen. Sarah kan vara stöd i metodhandledning,
komma ut på APT, genomföra utbildningar eller vara med vid SIPmöten som stöd. Sarah kan nås på följande adress:
sarah.wahlstrom@vgregion.se
- Arbetet med beroendeproblematik
Utvecklingen inom området och möjligheterna till att skap integrerade
arbetssätt och/eller mottagningar är beroende av politiska beslut.
- Implementera VSS-arbetet för flera målgrupper än personer med en
Schizofrenidiagnos
Finns redan struktur för detta arbete inom ramen för den struktur
SIMBA byggt upp kring vård- och stödsamordning.
- Avvikelser i samverkan
Utvecklingsgruppen tar beslut om att ge de lokala psykiatrigrupperna i
uppdrag att under år 2020 fokusera på avvikelser relaterade till in- och
utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.
- Utreda möjlighet till att allokera resurser till lokala
samordnare/koordinatorer i kommunerna. Utgå ifrån
rehabkoordinatorers arbete i sjukvården och inhämta erfarenheter
därifrån.
Utvecklingsgruppen kan konstatera att det inte finns ekonomiska
möjligheter att tillsätta extra resurser för samordning på lokal nivå.
- Tydligare riktlinjer kring samfinansiering vid köpt vård.
SIMBA har tagit fram en gemensam riktlinje hösten 2019 som det är
viktigt implementeras i samtliga berörda verksamheter. En första
uppföljning är i inplanerad till mötet i april. Viktigt att samtliga
representanter inför möte förhör sig på hemmaplan hur arbetet efter
rutinen fungerat.
- Arbeta mer aktivt med handlingsplaner som finns. Tex ang våld i nära
relationer
Utvecklingsgruppen ger de lokala psykiatrigrupperna i uppdrag att
under år 2020 följa utvecklingen avseende våld i nära relationer.
- Gemensam bas för mötesagenda
Utvecklingsgruppen ger undertecknad i uppdrag att sammankalla
ordförandena i de lokala psykiatrigrupperna för framtagning av förslag
till agenda med gemensam bas.

Samtliga
representanter

Carina
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6.

Socialmedicinska mottagningar och Livsstilsmottagningar
Socialmedicinska mottagningar
Inget nytt. Status är som vid föregående möte. HSN V kan i nuläget inte leva
upp till sina åtagande fullt ut utifrån den politiskt antagna
modellbeskrivningen. HSN V har tillsatt en handläggare som ser över struktur
för bemanningstal utifrån de medel HSN V har möjlighet att avsätta.
Livsstilsmottagningar
Inget nytt. Status är som vid föregående möte. HSN V kan i nuläget inte leva
upp till sina åtagande fullt ut utifrån den politiskt antagna
modellbeskrivningen och kommer att genomföra en behovskartläggning.
Om kartläggningen avser hela HSN V´s område eller enbart SIMBA-området är
oklart. Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa – barn och unga/Västbus har gett
undertecknad i uppdrag att undersöka den geografiska omfattningen av
behovskartläggningen.

7.

Övrigt
Utvecklingsgruppen tar beslut om att få en genomgång av undertecknad kring
samverkanstrukturen och hur den hänger ihop från regional samverkan till
lokal samverkan vid nästkommande möte.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

