Carina Westerelve
Processledare
Mobil: 070 – 020 76 04
carina.vesterelve@vgregion.se

Datum

2019-09-12
Minnesanteckningar

Dokumenttyp

Ärende

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa, Barn och unga

Datum

2019-09-02

Plats

Kungälvs sjukhus

Närvarande
(√)

Katarina Andersson
Kungälvs sjukhus
Sven Ernstsson
Kungälvs sjukhus
Johanna Forsell Ray
Kungälvs sjukhus
Elisabeth Tullhage
Mödra- och barnhälsovården
Tomas Andersson
BUM
Susanna Löfqvist Hjelm
Habilitering och hälsa
Ingela Wessbo
Ungdomsmottagningarna
Ann Sundström
Offentliga vårdcentraler
Agneta Hamilton
Privata vårdcentraler
Annika Halldin
Folktandvården
Ann-Sophie Lekander
(adjungerad)

Offentliga vårdcentraler

√
√
√
√
√
√
√

Andreas Witt
Ales kommun
Irene Blomqvist
Ales kommun
Vakant
Ales kommun
Monica Fundin
Kungälvs kommun
Dennis Reinhold
Kungälvs kommun
Anette Karlsson
Stenungsunds kommun
Robert Rydqvist
Stenungsunds kommun
Anna Orvefors
Tjörns kommun
Juan Navas Garcia
Tjörns kommun
Jenny Ahto
NSPHiG
Lille Callerud

√
√
√
√
√
√
√
√

(adjungerad)
Vårdcentralen Kusten

Uppdrag

1.

Workshop med de lokala Västbusgrupperna kring deras
styrgruppsuppdrag
Det har kommit signaler om att de lokala Västbusgrupperna efterfrågar en
uppdragsbeskrivning för deras styrgruppsuppdrag. Under åren 2014-2015
arrangerades dialogdagar en gång/termin mellan utvecklingsgruppen och de
lokala Västbusgrupperna som var mycket uppskattade då det knöt samman
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det delregionala och lokala arbetet. Utvecklingsgruppen fattar beslut om att
anordna en workshop kring det lokala styrgruppsarbetet med de lokala
Västbusgrupperna. Målet för workshopen är att få fram ett utkast till
uppdragsbeskrivning för de lokala Västbusgrupperna. Workshopen planeras in
till eftermiddagen den 25 november. Processledaren får i uppdrag att ordna
Carina
med inbjudan och lokal för eftermiddagen.
2.

SIMBA-teamsarbetet
Ale står åter utan psykolog i sitt team då den psykolog som Älvängens
Läkarhus rekryterade i februari slutade till sommaren. Dialog kring teamet och
vidare hantering av situationen kommer att föras med AU under tisdagen. I
Kungälv löper arbete på och i Stenungsund kommer uppdraget att
tillhandahålla psykolog återgå till Närhälsan då de nu lyckats rekrytera
psykologer med erfarenhet av arbete med barn och unga. Även på Tjörn slutar
”SIMBA-psykologen” men där tar en annan psykolog över som har haft tätt
samarbete med tidigare ”SIMBA-psykolog”.
Vi behöver åter diskutera vilka förutsättningar som behöver råda för att vi ska
få hållbara strukturer kring SIMBA-teamsarbetet.
I dagens dialog framkommer också behovet av samverkan ännu tidigare i
barnens liv med anledning av att SIMBA-teamens målgrupp är 6-18 år. Fokus
bör då vara förebyggande på både individ och generell nivå. Vid samverkan i
tidigare ålder behöver även BVC och MVC involveras i arbetet.
Lille har på uppdrag tagit fram en karta över samverkanstrukturen i Kungälv
kring barn och unga. I uppföljningen av SIMBA-teamsarbetet framkom vid
analys av återremitterade remisser till BUP att det behövs informations- och
utbildningsinsatser för vårdcentralerna. I Kungälv har man tagit beslut om att
BUP avsätter en timmes konsultation i månaden för vårdcentralerna i
samband med att BUP är med på SIMBA-teamsarbetet. Utvecklingsgruppen
tycker det vore bra om modellen implementeras i hela SIMBA varvid frågan
lyfts till samordningsgruppen.
Sven informerar om att det inkommit ett ökat antal remisser till BUP med
komplicerade, men helt adekvata ärenden.
Agneta informerar om att troligtvis kommer SIMBA kunna nyttja sig av Anna,
som projektledare, ytterligare en dag i veckan under hösten, vilket medför att
stödet ut till teamen kan öka, vilket styrgruppen sett det finns behov av.

3.

Modell för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar
Robert ställer frågan hur hanteringen ser ut vad gäller det praktiska
genomförandet av att bygga upp Livsstilsmottagningar i kommunerna som
motsvarar modellen. Undertecknad har tagit fram frågor som behöver
hanteras inför uppstart av mottagningarna och frågan är vem som ska arbeta
med dessa och när. Undertecknad säger att frågan finns på agendan till
samordningsgruppens möte den 13 september och frågorna får väntas på svar
till samordningsgruppen haft möte. I modellen finns bland annat att regionen
ska tillhandahålla läkare, sjuksköterska och psykolog, men inte i vilken
omfattning eller vilken verksamhet som kommer att tillhandahålla resurserna.
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Sven lyfter att BUP screenar för droger och vid positivt utfall görs en
orosanmälan. Upplevelsen från BUP är att kommunerna dragit sig tillbaka och
att det många gånger inte kommer till stånd något samarbete kring
individerna som man gjort orosanmälan om. Sven undrar hur kommunerna
ser på denna upplevelse. Monica säger att orosanmälningarna har ökat
avsevärt och att man uppmärksammat ökat våld i nära relationer.
Representanterna i utvecklingsgruppen säger att rätta vägen att få till ett
samarbete kring individen om man upplever att ”inget händer” är att kalla till
ett Västbusmöte. Ärendet skulle även kunna aviseras till de lokala
Västbusgrupperna att ta fram gemensamma rutiner om det är ett
återkommande problem. Sven säger att han vill kolla upp ytterligare en gång
på hemmaplan före eventuellt fortsatt agerande i frågan. Frågan åter till
utvecklingsgruppen till nästa möte.
Tandvården – Annika säger att man har tagit fram rutin kring hur man kan se
tecken på och hur man agera om man misstänker våld mot barn.
En liten arbetsgrupp har gjort försök till förtydligande av de indikatorer som
finns med i modellen för Livsstilsmottagningar samt förklarat vart uppgifterna
hämtas. Syftet är att öka sannolikenheten att vi registrerar, mäter och hämtar
samma uppgifter och därmed erhåller jämförbara resultat. Undertecknad ber
samtliga representanter läsa igenom dokumentet till den 10 september och
återkomma vid oklarheter samt ber kommunerna se efter om uppgifterna går
att hämta ut i enlighet med dokumentet.
4.

Laget runt
På Tjörn pågår ett SIM-projekt vars syfte är att förhindra insjuknande i svår
depression hos skolungdomar med lätta depressiva symptom så att de orkar
fullfölja och avsluta skolgången med godkända betyg. Kontrollkommun i
projektet är Orust.
Investeringsmedlen för det SIM-projekt som pågår i Kungälv tar slut vid
årsskiftet 2019-2020. Innan dess behöver kommunen ta ställning till
implementering.

5.

Övrigt
Agneta uppfyller kriterierna för allmänna pensionsåldern 2020 och meddelar
att hon tagit beslut om att frånsäga sig alla regionala och delregionala
uppdrag från och med år 2020 och endast fokusera på
verksamhetschefsuppdraget de sista åren i arbetslivet.
Implementering av barnkonventionen Önskemål lyfts om att till nästa
utvecklingsgrupp föra dialog kring hur vi gemensamt tar oss an
implementeringen1.
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Ämne för en Workshopen med de lokala Västbus grupperna undrar Carina vid nedtecknandet av
minnesanteckningarna.
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