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Uppdrag

1.

Presentationsrunda

2.

IPS-projektet
Marita har haft dialog med KPH angående möjligheterna att erhålla medel för
gemensamma insatser. KPH har inga medel med föreslog en dialog med
Samordningsförbundet i frågan.
Anna-Lena förhör sig med AME-chefsnätverket på GR om det finns medel att Anna-Karin
söka för gemensam satsning och Marita med KPH. Frågan åter till
Marita
utvecklingsgruppen till nästa möte. Anna-Karin har förhört sig med AMEnätverket på GR och inte heller de har möjlighet till ekonomiskt stöd.
Kommunerna bedömning är att IPS är bra men att det är få som får hjälp i
förhållande till de insatser som behöver investeras i modellen. Anna-Karin
informerar om att i Kungälv har man infört en ”light variant” med inslag av
IPS. Irene säger Ale kan få svårt att använda modellen i samma utsträckning
som nu framåt utan stöd från extern finansiering. Marita har fått information
om att det ev. finns möjlighet till externt stöd via EFS-projekt. Kommunerna är
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positiva till gemensamt projekt kring IPS om det finns möjlighet at externt
ekonomiskt stöd. Marita får i uppdrag att undersöka vidare EFS-spåret.
3.

Somatisk hälsa och tandhälsa hos patienter med
psykiatriska funktionsnedsättningar -projekt på Tjörn
Fortsatt dialog från föregående möte. Marita informerar om att berörda
individer kan delas in i tre grupper vad gäller följsamheten till uppföljning på
vårdcentralerna: de som självs tar sig till vårdcentralerna, de som inte har
förmågan att själva ta sig till vårdcentralerna och de som inte går till
vårdcentralerna trots erbjudande om stöd. Det är de som inte har förmågan
själva som projektet kan hjälpa. Juan lyfter att uppföljningen ofta resulterar i
ytterligare besök på vårdcentralerna och undrar om dessa också omfattas av
projektet då det annars medför att boendestödjarna får utöka insatserna hos
den enskilde i form av transporter. Då personerna inte är förmögna att ta sig
på egen handtill vårdcentralen är de berättigade sjukresa. Utv-gruppen enas
om att utfärdande av sjukresa ska läggas till i rutinen samtidigt som remiss
skickas till vårdcentralen. Kommunen bistår därefter med att beställa
transporten när det är dags att besöka vårdcentralen. Utv-gruppen beslutar
också att utöka projektet till att även omfatta Stenungsund.
Frågan åter till agendan vid nästkommande möte.

4.

Workshop med de lokala psykiatrigrupperna kring
deras styrgruppsuppdrag
Dialog kring Workshopen och genomgång av programmet.

5.

Socialmedicinska mottagningar och Livsstilsmottagningar
Socialmedicinska mottagningar
Undertecknad informerar om att HSNVs har nya förutsättningar som medför
att HSNV i nuläget inte kan leva upp till sina åtagande fullt ut utifrån den
politiskt antagna modellbeskrivningen. Bakgrunden är HSNVs ekonomiska
underskott som behöver hanteras. Frågan lyfts på höstens kommundialoger
och HSN V inväntar därefter kommunernas reaktioner.
Frågan åter till SIMBA politiska samrådsgrupp den 4 december.
Livsstilsmottagningar
Undertecknad informerar om att presidiet för HSN V vill avvakta en
behovsanalys baserat på befolkningsunderlag kring Mini-Maria. Politiskt är
tanken att ett uppdrag läggs till koncernkontoret: Att genomföra
behovskartläggning. Kommunerna har erbjudit sig att bistå med
behovsanalysen om de får veta vilka uppgifter HSN V önskar.
Beslutet medför att HSNV i nuläget inte kan leva upp till sina åtagande fullt ut
utifrån den politiskt antagna modellbeskrivningen. Frågan har lyfts på höstens
kommundialoger och HSN V inväntar därefter kommunernas reaktioner.
Frågan åter till SIMBA politiska samrådsgrupp den 4 december.

Marita

3

6.

Kompetensutveckling inom psykosvården
Dialog om gemensam kompetensutveckling kring samsjuklighet.
Utvecklingsgruppen antar Marits förslag om gemensam kompetensutveckling.
Arbetsgrupp SIMBA Psykiatrikompetens har fått i uppdrag att ta fram förslag
på gemensam utbildningsdag.
Bedömningen är att efter gemensam delregional utbildningsdag behöver det
föras dialog utifrån de nya kunskaperna i de lokala psykiatrigruppen avseende
hur den nyvunna kunskapen ska omsätter i praktiken på lokala nivå.
Punkten åter till agendan när Arbetsgrupp SIMBA Psykiatrikompetens tagit
fram förslag på gemensam utbildningsdag.

7.

Ordförandeskap år 2020-2021
Utvecklingsgruppen antar samordningsgruppens förslag om att Irene
Blomqvist övertar ordförandeskapet efter Katarina Andersson som avsagt sig
ordförandeskapet från och med årsskiftet 2020-2021 då hon Hr övergått till
annan tjänst. Eva Blixt tf.verksamhetschef kommer att ersätta Katarina i
gruppen.

8.

Mötestider år 2020
Med utgångspunkt i de föreslagna tiderna tar utvecklingsgruppen beslut om
följande tider för nästa år:
27 januari
27 april
07 september1
23 november

9.
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kl. 13:00-15:00
kl. 13:00-15:00
kl. 13:00-15:00
kl. 13:00-15:00

Övrigt
Checklista för HVB-placering Vid föregående möte skickade
utvecklingsgruppen upp Checklista för HVB-placering till samordningsgruppen
med förslag om att samordningsgruppen skulle anta den, vilket
samordningsgruppen gjorde den 13 september.
Introduktionsutbildning för nyanställda I oktober genomfördes den första
introduktionsutbildningen på tre år (korrekt Marita?). Dock kom endast 25
personer, men de var mycket nöjda med dagen. Tidigare har utbildningen
varit prioriterad hos samtliga berörda verksamheter då den bygger på att lära
känna varandra och skapa förståelse för varandras uppdrag och vardag och
det gemensamma uppdraget.
Utvecklingsgruppen tar beslut om att introduktionsutbildningen ska erbjudas
en gång/år och läggas in i det interna introduktionsprogrammet för
nyanställda.

Tiden korrigeras i efterhand då föreslagen tid 31 augusti sammanfaller med möte i den regionala styrgruppen
för Psykisk hälsa.

4

Avvikelser Juan lyfter behovet av att se över hur vi arbetar med avvikelser då
han upplever att detta är ett utvecklingsområde. Övriga representanter delar
uppfattningen och frågan kring avvikelsehantering sätts upp till nästa möte.
Undertecknad informerar om att NO-grupperna har detta som en stående
punkt på sina möten och att alla antagit NO-grupp Kungälvs kriterier, vilka är
följande:
- Händelsen ska vara av vikt och/eller vanligt förekommande
- Händelsen ska vara kommunicerad mellan berörda verksamheter
Där till har NO-grupp Kungälv tagit följande beslut kring händelser av
vikt/avvikelser
- Avvikelsen ska går via den chef där händelsen upptäckts och inte skickas
direkt till berörd verksamhet av den enskilde medarbetaren.
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