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Minnesanteckningar
Vårdsamverkansgrupp
För Vuxna Psykiatri Missbruk
Tid: 2018-06-07 kl.13.30–16.00
Plats: Närhälsan kansli Skövde konferensrum Billingen
Närvarande, Angelica Engman, Kerstin Söderlund, Helen Smith, Anders Olofsson, Bengt
Höglander, Kajsa Olén
8 med mig
Ej närvarande
Robert Eklund, Maia Nilsson, Eva Ulfenborg, Beate Poetzsch, Ulrika Bergman,

Inbjudna
Jessica Ek
Elisabeth Lundberg

Dagens ärenden
Mötets öppnande
Angelica förklarade mötet öppnat
Eventuellt presentationsrunda
En kort presentationsrunda genomfördes.

1. Föregående mötesanteckningar
Gick igenom föregående mötesanteckningar och inga kommentarer

Handlingsplan/lärandedialog
2. Information från verksamheterna-lärandedialog
•

Processtöd i samverkansgruppen och stöd i arbetet med Integrerat arbetssätt
Vid förra mötet den 5/4 pratades det om att Helena Jande skulle bli process stöd
för primärvården. Tyvärr har hon tackat nej. Konstaterades att det är svårt att få till
process stöden. Primärvården behöver söka vidare efter process stöd. Anders tar
med frågan och arbetar för att få någon intresserad. Inväntar besked från psykiatrin
om process stöd. Psykiatrin har ny chef från 13 augusti.
Angelica är utsedd att arbeta 50 % med integrerat arbetssätt från och med 1
september-18. Angelica är också fortsatt ordförande i vårdsamverksangruppen.
Nya PV chefer
för område V9 är Susanne Lidén från och med 1 juli-18
för område V8 är Beate Potzsch från och med 1 januari -19
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Anders informerade om att han slutar sin tjänst den 31 mars -19 och att arbete
pågår med rekrytering.
•

Information från NSPHiG (Elisabeth)
Elisabeth visade och informerade om:
”Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på kommun- och
vårdsamverkansnivå i Västra Götaland”
Presentationen bifogas med anteckningarna
Kerstin mailade ut rapporten ”Brukarinflytande på kommun och
vårdsamverkansnivå i Västra Götalands i NSPHiG Västkom” I denna rapport är
brukar- och anhörigföreningar i Skaraborg med.
Diskussioner fördes kring
- Föreningarnas arbete och intresseinriktningar.
- Att eventuellt anordna ett event till hösten. Försöka skapa ett program och bjuda
in föreningarna.
Kerstin har gjort en mail grupp med 7 föreningar, tyvärr har inte alla föreningar
mailadresser.

•

Information om Kunskapsspridning, RCPH, VIP: ar med mera
(Jessica Ek) Skaraborgs kommunalförbund
Jessica kommenterade att remisstiden för Västbus är förlängd med 1 månad.
Informerade därefter om
Kunskaps styrning
två modeller som ska synkas samman
RSS Skaraborg
Presentationen skickades till Kerstin som vidarebefordrar till gruppen.
Diskuterades kring kunskapsstyrning, att det ser olika ut i landet men viktigt att
ha med kommunerna också så det inte bara är hälso- och sjukvård utan att det är
ett bra samarbete.

3. Handlingsplan Psykisk hälsa
Läget idag; Integrerat arbetssätt, länet, kommunernas arbete,
VGR:s arbete, rapport 2017, tidningsartiklar. Indikatorerna och planerad uppföljning. (Bilaga)
Kerstin visade lägesbilden för handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2020
Vägledning och stöd vid missbruk och beroende o psykisk funktionsnedsättning(vuxna) i
Skaraborg
Alla skulle till detta möte idag sett över handlingsplanen och lämnat in eventuella
kommentarer. Kerstin visade några ändringar som gjorts i handlingsplanen men saknar
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kommentarer från psykiatrin. Under förutsättning att specialist psykiatrin godkänner
handlingsplanen godkänner mötet handlingsplanen.

4. FoU frågor
Information från FoU Skaraborgs planeringsdag 30 maj
(Eventuellt som utskick/bilaga)
Kerstin informerade att vi vill satsa på integrerat arbetssätt.

5. Samverkansfrågor i vardagen/Avvikelser/tvister
•

Från dialogen om kvarhållande på sjukhus vid LVM
Bordlades

•

Samverkanssvårighet Trepart Götene
Redan åtgärdat

•

Finns andra pågående samverkanssvårigheter?
Inga andra samverkanssvårigheter rapporterade.

6. Treparter
•

Uppdrag till Treparterna om Handlingsplan Psykisk Hälsa?
Följa samverkansgruppens inriktning på Integrerade arbetssätt:
Prioritera egna områden?
Diskuterades om treparterna fyller sin funktion och att det finns flera treparter som
inte fungerar.

•

Konferensen – är personer klara?
Från minnesanteckningarna:
Vägledningen (Kerstin Söderlund, Emma Ekblom och ?)
Treparterna bjuds in att berätta exempel
Diskuterades kring att det behövs få in fler process stöd
Uppdraget till treparterna ses över under hösten.
Trygg och säker utskrivning, hur förbereder sig öppenvårdspsykiatrin (Linda
Mogren?), heldygnsvården (SIP-samordnare från specialistpsykiatri) Majas
punkt.
Integrerat arbetssätt Angelica nyanställs på 50 %
Info om hemsidan (Angelica)

7. Uppföljning Spel om pengar
•

Spel om pengar: En partssammansatt grupp skulle sätta in sig i frågan och skissa
på en tänkbar ansvarsfördelning. Primärvården saknas
???
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•

Tillnyktring – var är vi i frågan?
Bordlades.

8. Övriga frågor
Möten hösten
10 sept, 15 okt, 13 dec. Konferens 26 okt.
Planer
Bjuda in Folkhälsan och Primärvårdsrehab
Avstämning; ”Har vi rätt saker på agendan utifrån vårt uppdrag”
Vid anteckningarna
Kajsa Olén
Närhälsan
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