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Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-09-04
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Brukarmedverkan/delaktighet för ”Handlingsplan psykisk hälsa”
Inbjuden gäst Sara Svensson, brukarorganisationerna med via distansmöte.
Vårdsamverkan representant Eva Nilsson kunde inte medverka på mötet. I
projektplanen för 2020 är syftet att fortsätta utveckla och implementera
arbetssätt, strukturer och rutiner för systematiskt brukarinflytande regionalt,
delregionalt och lokalt, bilaga PP-presentation.
Sara erbjuder en halvdag med information och erfarenheter av arbete med
Delat Beslutsfattande och Handbok i brukarinflytande i januari 2021. UG bifaller
detta och då även bjuda in UG Barn och unga.

√
-

√
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4.

Handlingsplan med aktiviteter 2020
Socialmedicinsk mottagning
Det behövs ett omtag och att se över arbetssätt och struktur/metod utifrån
modellen. Ett identifierat problem som framförallt bör lösas är
dokumentationen. Lena har undersökt om det går att på SITHS kortet som
professionen har för att identifiera sig går att lägga behörighet till flera
vårdcentraler. Det beror på hur behörigheten och inloggningssättet är uppsatt.
Behörigheterna ska ligga i systemet och ligger inte på själva kortet så det är fullt
möjligt men inte sagt att det är enkelt. Information till UG att styrgruppen som
hade möte idag beslutat att sätta ihop en arbetsgrupp som Anna-Karin Boja
leder. Önskemål om att även en vårdcentral deltar från Alingsås, Lena
efterfrågar. Christian skriver ett uppdrag snarast och skickar ut till styrgruppen
och sedan för kännedom till UG.
SIP
Information från mötet som ägt rum där respektive ordförande i de fyra
utvecklingsgrupperna deltog tillsammans med delregional samordnare Karolina
och SAMLA processledare Lena. Syftet med mötet var att diskutera formerna
för hur vi ska gå vidare med arbetet med SIP och verksamheternas utsedda SIP
samordnare. Beslut togs att nätverksträff för SIP-samordnare ska genomföras i
december för samtliga verksamheter förutom barn och unga. Reviderad
regional riktlinje för SIP förväntas vara beslutad och klar i december. Den
regionala arbetsgruppen för SIP håller på att ta fram utbildningsmaterial till
chefer och medarbetare. Lista på SIP-samordnare i varje verksamhet har
bifogats, återkoppla till Karolina om den ska justeras. Påminnelse till
verksamheterna att i Ramuppdraget för SIP-samordnare står det att de
verksamhetsnära SIP-samordnarna ska stärka arbete med SIP tillsammans med
sin chef. Uppmanar att de som har SITHS kort dokumenterar i IT-tjänst SAMSA
där det finns en SIP-modul.
Suicidprevention
Utbildningsinsats är klar i Lerum och pågår 12 och 19 oktober i Alingsås med
fokus på äldre. Fyra personer är utsedda att gå en utbildning till instruktörer i
SAMLA till ”Första hjälpen” riktat mot barn, vuxna och äldre. Delregional
handlingsplan behöver skrivas och Lena har fått uppdraget av
Samordningsgruppen.

5.

Avvikelser i samverkan
MedControl Pro är nu det IT-stödet som ska användas vid registrering av
avvikelser i samverkan. Lena och Karolina Wolmhag, delregional samordnare är
regionala kontaktpersoner i SAMLA för avvikelsehantering i samverkan och
deltar i en regional arbetsgrupp för att få systemet mer rättssäkert ur
perspektivet sekretess mm.

Lena

6.

Sysselsättning och AME – Arbetsmarknadsenheten
Kommunal verksamhet arbetar arbetarnära AME och arbetsförmedlingen, VC
har anställda rehabkoordinatorer som är kontaktpersoner i frågan. Det innebär
stor påverkan på psykisk ohälsa vid arbetslöshet och många arbetslösa uppbär
ett försörjningsstöd. Jenny Ahto berättar att hon varit delaktig en revision där
hon djupintervjuat arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden och vilken
påverkan detta har för dem. Det kommer en rapport i slutet av året från Finsam
- Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region som arbetar
tillsammans i lokala samordningsförbund. Förslag från gruppen att lyfta våra
gemensamma resurser 1. Bjuda in Samordningsförbundet, 2. Dela information
med varandra så att den enskilde får den hjälp de behöver.

7.

Samverkan vid komplexa situationer vid utskrivning från slutenvård
Diskussion kring vad en komplex situation innebär och det blev tydligt att
processen kring in- och utskrivning från sluten psykiatrisk vård inte fungerar
optimalt. Det finns flera förbättringsområden ex. svårighet för VC och ÖVM vid
inskrivning till akut psykiatri, fast vårdkontakt mm. UG enas om att det vore bra
om gruppen själva omhändertar dessa frågor. Idag är det UG Samverkan vid inoch utskrivningsprocessen som har ansvaret. Christian bär med sig frågan till
Samordningsgruppen den 24 oktober. Om psykiatriprocessen ska gå över till UG
Psykisk hälsa och missbruk får representationen ses över i båda grupperna.

8.

Information till samordningsgruppen
Frågan kring in- och utskrivning från slutenvård psykiatri och Socialmedicinsk
mottagning.

8.

Övriga frågor/information
Tanja informerar om att hon slutar efter nyår. Ersättare meddelas senare.

9.

Viktiga punkter från dagens möte
- SIP
- Dialog om in- och utskrivningsprocessen psykiatri
- Socialmedicinsk mottagning och tillsättning av en arbetsgrupp

10.

Punkter till nästa möte
 Avvikelser i samverkan
 Sysselsättning och AME

Nästa möte är den fredag 4 december 14.00–16.00
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

