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Plats

Kungälvs sjukhus/SKYPE

Närvarande
(√)

Eva Blixt
Kungälvs sjukhus
Marita Ramberg Brenner
Kungälvs sjukhus
Cecilia Tahmasebiepour
Privata vårdcentraler
Anna Belfrage
Offentliga vårdcentraler
Åsa Bingsmark
Folktandvården
Ann-Sofie Lekander

√
√
√
√

(adjungerad)

Offentliga vårdcentraler
Susanne Brånalt

√

Irene Blomqvist
Ales kommun
Anna-Lena Hansdotter
Kungälvs kommun
Anders Haag
Stenungsunds kommun
Juan Navas Garcia
Tjörns kommun
Jenny Ahto
NSPHiG
Ellen Abrahamsson
Frisk & Fri

√

Anna Larsson

√

√
√
-

(adjungerad punkt 1-3)

(adjungerad1-3)

Samordnare IPS-projektet
Ordförande
Lokala psykiatrigruppen
Stenungsund

Ordförande
Lokala psykiatrigruppen Kungälv
Jessica Ek
√
(adjungerad1)

Regional SIP-samordnare

Uppdrag

1.

Regional riktlinje för SIP
Jessica Ek, regional SIP-samordnare, informerar om det regionala SIP-arbetet
och reviderad riktlinje för SIP utifrån bifogad PP-presentation. Som ett första
steg i implementeringen kommer utbildning för chefer att erbjudas, vilket
redan genomförts inom SAMLA och i Skaraborg. Utbildningen var uppskattad.
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2.

3.

4.

IPS-projektet
Susanne Brånalt är inbjuden till utvecklingsgruppen för att informera om
pågående utvecklingsarbete inom området. Susanne informerar om att
Stenungsund och Kungälv tillsammans har skickat in en ansökan till
Samordningsförbundet om stimulansmedel för handledning av personal, vilket
beviljats. Syftet med handledningen är att personalen ska lära sig metoden.
Sara Woxendal kommer att vara handledare. Målen som är framtagna är av
kvalitativ art. Representanterna i utvecklingsgruppen blir lite konfunderade
över den information Susanne lämnar då utvecklingsgruppen uppfattat det
som att Susanne håller ihop en arbetsgrupp för SIMBA-området, vars syfte är
att ta fram ett gemensamt arbetssätt, som bygger på IPS-modellen, inom
SIMBAs samtliga kommuner. Susanne har inte uppfattat att hon har
uppdraget att hålla samman en arbetsgrupp som berör hela SIMBA-området,
men kan tänka sig att göra detta. Susanne lyfter att det då är viktigt att
uppdraget blir tydligt. Susanne säger att ev. finns det möjlighet att
komplettera ansökningshandlingen om handledning så den även omfattar Ale
och Tjörn.
Susanne bjuds in till nästa möte för fortsatt dialog i frågan
.
Lokala psykiatriplaner
Arbetet med de lokala psykiatriplanerna
Ale: Cecilia tycker arbetet har fungerat bra och lyfter fram vikten av att
dokumentet är levande. Den gemensamt framtagna agenda har underlättat
att få struktur på de lokala mötena.
Kungälv: Anna säger att hon upplever att det är svårt att få till ett riktigt bra
arbete i den lokala psykiatrigruppen och utkastet till reviderad psykiatriplan är
ännu inte fastställd.
Stenungsund och Tjörn Ann-Sofi och Susanne säger att man tittat över
strukturen utifrån den nya agendan men att man behöver få lite bättre stuns
och styrning i det lokala arbetet.
Dialog förs kring innehåll och struktur för framtagning av lokala
psykiatriplaner. Undertecknad får i uppdrag att sammankalla de lokala
Carina
ordförandena tillsammans med Eva för framtagning av förslag till struktur och
innehåll i de lokala handlingsplanerna. Punkten åter till agendan när förslag är
framtaget.
Psykiatrin deltagande i de lokala psykiatrigrupperna
Cecilia lyfter att i Ale saknar man deltagande från slutenvård i det lokala
arbetet och att öppenvårdens deltagande fluktuerar, vilket gör det svårt att få
till bra samverkan.
Anna säger att slutenvården ibland är med när de lokala grupperna har möte.
Ann-Sofie och Susanne säger att Carl alltid är med från öppenvården men att
slutenvården sällan är representerad. Så som det varit hittills inom SIMBA har
alla berörda verksamheter varit representerade i de gemensamma grupperna,
vilket bedöms som gynnsamt för samverkansarbetet.
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Eva säger att det är svårt att få resurserna att räcka till om slutenvården ska
vara närvarande vid alla lokala möten och att beslut är taget att öppenvården
får bära med sig de frågor som berör slutenvården.
Efter dialog i frågan säger Eva att ordförandena kan bjuda in representanter
från slutenvård när det på agendan finns frågor som direkt berör samarbetet
med slutenvården. Ordförandena ber Eva informerar sina enhetschefer om att Eva
de behöver delta i de lokala psykiatrigrupperna när de blir inbjudna.
5.

Läkemedelsövertag avseende patienter inom psykiatrin
Anna-Lena och Irene säger att Socialcheferna tagit beslut om att några nya
övertag av läkemedelsansvar inte kommer att göras då kommunernas
bedömning är att detta inte ligger inom ramen för deras ansvarsområde.
Ann-Sofie säger att hon upplever det som att samverkan med kommunen har
blivit sämre under det senaste året. Både Eva och vårdcentralerna
representanter finner kommunernas förhållningsätt bekymmersamt. De
upplever att patienterna kommer i kläm och att det får negativ påverkan både
på samverkan och samarbetet. Samordningsgruppen för dialog i frågan
avseende ansvarsfördelning mellan kommun och region.

6.

Avvikelsehantering i samverkan
Representanterna från Kungälv, Stenungsund och Tjörn har inte skrivit några
avvikelser i större omfattning och tycker att samarbete fungerar väl med
undantag av läkemedelshantering i samverkan där avvikelser har
rapporterats.
Irene säger att Ale skrivit ett antal avvikelser till både öppenvården och
slutenvården som inte blivit besvarade. Några över ett år gamla.
Eva misstänker att de som är över ett år gamla har blivit borttappade. Eva ber
Irene överlämna en lista på de obesvarade avvikelserna för
omhändertagande.

7.

Information från senaste styrgruppsmötet i den regionala
styrgruppen för psykisk hälsa
Irene informerar om att följande punkter hanterades på senaste mötet den 15
oktober:
- Styrgruppen ställde sig bakom förslaget till förlängning av
handlingsplanen år 2021 - 2022. Fyrbodal hade inkommit med
synpunkter som kommer att beaktas vid revideringen inför år 2023.
- På förekommen anledning har uppdragshandlingen för styrgruppen
reviderats utifrån representationen. Önskemål som beaktats är att i
styrgruppen ska det finnas representation från både socialtjänsten och
elevhälsan från samtliga vårdsamverkansorganiseringar.
Undertecknad får i uppdrag att skicka över uppdragshandlingen till
Carina
utvecklingsgruppens elevhälsorepresentanter för dialog kring vem som
ska representera SIMBA i styrgruppen. I dag är SIMBA endast
representerad av socialtjänsten , i styrgruppen, ur det kommunala
perspektivet.
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-

-

8.

Inom ramen för förstärkt brukarinflytande har en handbok för
brukarmedverkan tagits fram som kommer att lanseras den 9
december. Dialog fördes även kring fortsatt uppdraget ur det regionala
perspektivet. Hittills har två personer delat på koordinatorfunktionen,
en från brukarorganisationen NSPHiG och en
verksamhetsrepresentant.
Jessica Ek informerade om den regionala SIP-riktlinjen.
Information gavs också om att värdskapet för kunskapsstyrning inom
området psykisk hälsa övergår från Västkom till regionen vid årsskiftet.

Mötestid för år 2021
Utvecklingsgruppen fastställer följande mötestider för nästkommande år:
08 februari
26 april
06 september
15 november

9.
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-
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