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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 (delar av mötet)
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Katarina Andersson (em)
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
Elena Fridfelt (C)
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
Neri Samuelsson
Habilitering & hälsa
Mats Dahl
Närhälsan
Helene Vighagen
Folktandvården
Tina Holmberg
Privata Vårdgivare
Rickard Persson
Stenungsunds kommun
Shujaat Noormohamed
Tjörns kommun
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Noomi Holmberg (adjungerad)
Kungälvs kommun

√

Anna Waller (adjungerad punkt 1)
Projektledare SIMBA-teamen
Emilie Jacoby Kask (adjungerad punkt 1)
Projektledare SIMBA-teamen
Uppdrag

1.

Politisk dialog

2.

Arbetet med SIMBA-teamen
Emilie informerar om att i Kungälv och Ale flyter arbetet på i enlighet med
framtagen riktlinje för SIMBA-teamsarbetet. I Ale har man kommit igång med
teamarbetet och bokat in möten en gång/vecka fram till midsommar och
psykologerna har börjat ta ärenden.
I Stenungsund känner sig psykologerna på vårdcentralen ifrågasatta av
elevhälsan när de bedömer att barnens problematik inte är sjukdomsrelaterat
utan är kopplade till miljöfaktorer. Chefsmöte kommer att hållas i
Stenungsund för hantering av problematiken.
Den uppföljning som var inplanerad i mars fick ställas in på grund av
Coronautbrottet men ny är inplanerad till oktober. Uppföljningen görs både ur
ett kvalitets- och kvanitetsperspektiv. Enkäter till barn/unga och
vårdnadshavare kommer att delas ut och semistrukturerade intervjuer i
fokusgrupper med verksamhetsföreträdare kommer att genomföras.
Nicklas informerar om att HSN V gör en översyn av beställarperspektivet och
har gett ett uppdrag till regionutvecklaren Ulrika Söderlund att se över vilka av
insatser som erbjuds barn och unga i nämndsområdet då det erbjuds både
insatser via UPH och i några kommuner samverkansteam. HSN V förväntar sig
också större leverans från BUP.
SIMBAs processledare informerar om att där det finns fungerande SIMBAteam upplever både den enskilde, dess vårdnadshavare och berörda
verksamheter att det arbetssätt SIMBA-teamen bygger på ger ett mervärde
för samtliga.
Vidare informerar processledaren om att SIMBA ingår i det nationella
projektet kring tidiga och samordnade insatser (TSI) där SIMBA-teamsarbetet
har uppmärksammats och lyfts fram som ett gott exempel på samverkan.
Både Skolverket och Socialstyrelsen är djupt imponerade av det
samverkansarbete vi bedriver och dialog har först om att SIMBAs
projektledare ska komma till regeringskansliet för att informera om arbetet.
Processledaren betonar vikten av att bibehålla det arbetssätt SIMBA-teamen
bygger på med samverkansteam i alla kommunerna även om det blir en del av
UPH för att inte riskera sänkt kvalitet i samverkansarbetet. Nicklas säger att
han varit tydlig i uppdraget till regionutvecklaren att hänsyn ska tas till det
goda arbete som bedrivs inom SIMBA-arbetet i översynen.

√
√
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Beslut avseende finansiering av SIMBA-psykologer efter år 2020 och fortsatt
stöd till projektet.
Nicklas informerar om att uppdragstagaren har 90 dagar på sig att inkomma
med förslag om hantering av insatser för barn och unga inom nämndsområdet
så beslut avseende SIMBA-psykologer i SIMBA-teamen bör kunna hanteras
ganska omgående.
3.

Modellbeskrivning för Socialmedicinska mottagningar inom SIMBAområdet
Nicklas informerar om att HSN V ser över hur medel ska fördelas för att
säkerställa en jämlik vård i hela nämndsområdet.
Då kommunerna kommit olika långt i det integrerade arbetet och det inte för
närvarande finns förutsättningar för att bygga upp en integrerad mottagning
utifrån den politiskt antagna modellen undrar Ebba om kommunerna var och
en själva kan fatta beslut om hur de medel HSN V avsatt för integrerat arbete
med målgruppen gör bästa nytta med anledning av att man befinner sig på så
olika nivåer. Bedömningen är att det inte är möjligt att göra lika under
rådande omständigheter, men att alla ändå arbetar utifrån samma målbild
som fortfarande är den politiskt antagna modellen. Nicklas bedömning är att
detta är möjligt.

4.

Modellbeskrivning för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar inom
SIMBA-området
Nicklas informerar om att norra, södra och västra nämnden tagit ett beslut
som innebär att det ska finnas en huvudmottagning inom varje
samverkansområde samt vid behov närmottagningar i övriga kommuner.
Närmottagningarna är ej fullskaliga mottagningar utan består av team som
utgår från huvudmottagningen. Nämndernas syfte är att hitta flexibla
modeller. Kommunerna lyfter att det behöver föras dialog kring
huvudmannaskapet samt att definition på huvudmottagning respektive
närmottagning behöver tas fram för ställningstagande till HSN Vs beslut.
Om arbete med uppbyggnad av Mini-Mariamottagningar ska följa HSN V´s
beslut behövs dialog kring nya politiska beslut i SIMBA-området.

5.

Samverkan kring närsjukvårdsteamet på Kungälvs sjukhus
När den politiska samrådsgruppen sammanträdde i februari fick
tjänstemännen i uppdrag att se över hur vi åter kan få igång
samverkansarbetet mellan kommunerna och närsjukvårdsteamet på Kungälvs
sjukhus. Mats informerar om att på grund av Coronautbrottet har det inte
funnits förutsättningar att hantera uppdraget.
Samordningsgruppen föreslår samrådsgruppen att det tillsätts en arbetsgrupp
med representanter från vårdcentralerna, kommunala hälso- och sjukvård och
närsjukvårdsteamet. Inom ramen för uppdraget behöver juridik och resurser
hanteras utifrån det primärkommunala uppdraget där SKR har tagit fram
förslag till hur kommunerna kan medverkan i specialistvården utifrån gällande
lagstiftning. Genom omvärldsbevakning även ge arbetsgruppen i uppdrag att
informera sig om hur övriga vårdsamverkansorganisationer hanterat det
primärkommunala uppdraget inom ramen för den mobila närvården.
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Uppdraget ska ha sin utgångspunkt i Anna Nergårdhs slutbetänkande kring
God och Nära vård och leda fram till ett revisionsförslag av tidigare framtagen
riktlinje för den mobila närvården. I arbetet ska även hänsyn tas till inspel från
politiken.
Carina
Beslut: Samrådsgruppen antar samordningsgruppens förslag och ger
processledaren i uppdrag att ta fram en uppdragshandling. Uppdraget ska
avrapporteras till samrådsgruppen senast vid samrådsgruppens möte den 4
december.
6.

Patientsäkerhet inom korttidsvistelse enligt LSS
Samrådsgruppen har tagit beslut om att punkten ska vara stående på
dagordningen.
Läget i kommunerna är som tidigare. När det gäller det regionala arbetet har
flera kommuner bett om att det pausas under våren med anledning av
Coronautbrottet. Flera kommunrepresentanter är bekymrade över att arbetet
pausats. Noomi som ingår i den regionala arbetsgruppen informerar om att
nya möten är inplanerade under hösten.

7.

Övrigt
Med anledning av alla frågor som det behövs politiska beslut kring för att
kunna arbeta vidare med tar politikerna beslut om att sätta in ett extra möte i
oktober. Monika återkommer via processledaren med förslag på tider. När
slutgiltigt beslut tas om mötestid kommer Monika i första hand att ta hänsyn
till så god uppslutning som möjligt från politiskt håll.
Vid mötet kommer frågorna kring socialmedicinska mottagningar och MiniMariamottagningar att hanteras. Politiken önskar även nulägesstatus
avseende det regionala uppdraget kring patientsäkerhet inom korttidsvistelse
enligt LLS samt lagt uppdrag gällande samverkan mellan kommunerna och
närsjukvårdsteamet på Kungälvs sjukhus.

Vid protokollet

Carina Westerelve
Justeras

Monika Beiring (M)
Ordförande
SIMBAs politiska samrådsgrupp

Gun Alexandersson Malm (L)
Vice ordförande
SIMBAs politiska samrådsgrupp

