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Uppdrag

0.

Presentationsrunda
Linda Hoffberg, elevhälsochef i Ale kommun är ny representant i gruppen och
hälsas välkommen.

1.

Workshop med de lokala Västbusgrupperna kring deras
styrgruppuppdrag den 25 november
Genomgång av program för dagen samt dialog kring vilka som är inbjudan och
vilka som tackat ja till inbjudan. Representanterna i utv.gruppen ombedes att
kontakta sina verksamhetsrepresentanter i de lokala grupperna då anmäl--
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ningarna från de lokala Västbusgrupperna är relativt få
Undertecknad får i uppdrag att skicka över lista tilll utvecklingsgruppen på
vilka som är inbjudan och vilka som anmält sig. Till workshopen.
2.

SIMBA-teamsarbetet
Tjörn Arbetssättet som SIMBA-teamen bygger på börjar bli väletablerat och
fungerar väl. Teamet träffas kontinuerligt.
Stenungsund En bra struktur har byggts upp och två nya psykologer som
börjat nu i höst från Närhälsan delar på uppdraget. Konsultationsmodellen
med BUP som innebär deltagande vid teammöte en gång/månad har
etablerats. Teamet har fått en bra omstart och alla berörda parter är aktiva i
arbetet.
Kungälv Arbetssättet som SIMBA-teamen bygger på är väletablerat och
teamet träffas varje tisdag. Flera psykologer från vårdcentralen har sedan
start delat på uppdraget, vilket bedöms som bidragit till den kontinuitet som
varit i Kungälv sedan start. Skolan är oftast den verksamhet som lyfter in
ärenden. Från och med i höst har teamet beslutat att representant från den
verksamhet som lyfter in ärendet deltar vid och presenterar ärendet på
SIMBA-teamet när det tas upp där för första gången.
Ale I Ale byggdes det tidigt upp en bra struktur för SIMBA-teamsarbetet men i
till semestern 2018 slutade psykologen på Bohuspraktiken som hade
uppdraget. Då Bohuspraktiken inte lyckades rekrytera ny psykolog gick
uppdraget Älvängens Läkarhus Ny psykolog var på plats i februari och i
mellantiden stöttade VC Kusten upp med psykolog på deltid. Arbetet i teamet
har fungerat bra under våren men då psykologen på Älvängens läkarhus
slutade till semestern står teamet i Ale åter utan psykolog. En mail med
intresseanmälan att erhålla tilläggsuppdraget gick till vårdcentralerna i Ale för
några veckor sedan med sista anmälningsdagen den 15 november. Tyvärr har
ingen vårdcentral anmält intresse om att erhålla tilläggsuppdraget. Agneta
och undertecknad undersöker möjliga alternativa lösningar. Styrgruppen för
SIMBA-teamen träffas den 25 november där dialogen får fortsätta.

3.

Livsstilsmottagningar
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.

4.

Implementering av barnkonventionen
Vid föregående möte lyftes frågan kring gemensam implementering av
barnkonventionen som blir lag från och med år 2020.
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Representanterna känner viss osäkerhet kring implementeringen då de
uppfattar det som att Barnkonventionen krockar med ett antal andra lagar.
På mötet framkommer att tolkning av lagen ur ett nationellt perspektiv är
framskjuten till hösten 2020. Med denna information tar utvecklingsgruppen
beslut om att avvakta med gemensam aktivitet kring barnkonventionen.
5.

Ordförandeskap år 2020-2021
Utvecklingsgruppen antar samordningsgruppens förslag om att Sven
Ernstsson övertar ordförandeskapet efter Agneta Hamilton som avsagt sig
ordförandeskapet från och med årsskiftet 2020-2021 då hon kommer att dra
ner på det delregionala och regionala arbetet med anledning av att hon under
våren fyller 65 år.

6.

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

7.

8.

1

kl. 10:00-12:00
kl. 10:00-12:00
kl. 10:00-12:00
kl. 10:00-12:00

Regional medicinsk riktlinje (RMR) för remisshantering inom hälsooch sjukvården
Agneta lyfter att det finns en RMR som tydligt beskriver vilka krav som finns i
samband med remisshantering. Dialog för kring tidsperspektiv för
bedömning, prioritering och information om resultat till patienten och
remittenten. Tomas bedömning är att BUM lever upp till RMR:en och Svens
bedömning är att det inom Psykiatrin finns behov att internt arbete för bättre
följsamt till RMR:en. Detta arbetet har påbörjats. Sven informerar om att om
BUP bedömer att en remiss borde skickats till annan verksamhet än BUP så
remitterar de ärendet vidare till den verksamhet de bedömer bör vara
remissinstans samtidigt som de informerar remittenten om bedömning och
hantering.
Utvecklingsgruppen enas om att följa utveckling avseende ökad följsamhet till
RMR:en. RMR:en bifogas minnesanteckningarna.
Om en patient uppvisar dålig följsamhet till behandling kan behandlande
enhet överväga att skicka en orosanmälan till Socialtjänsten.
För att snabbare fånga patienter som inte följer sin behandling kan SIP vara
ett hjälpmedel när flera verksamheter är involverade.
.
Laget runt
Utgår pga tidsbrist

Tiden korrigeras i efterhand då föreslagen tid 31 augusti sammanfaller med möte i den regionala styrgruppen
för Psykisk hälsa.
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7.

Övrigt
BUP Stenungsund Sven informerar om att det fortfarande finns vakanta
tjänster avseende psykologer. Ett förbättringsarbete pågår gällande översyn
av processflödena. Målet är ??? vård (ser inte vad jag själv har skrivit) och
bättre arbetsmiljö.
SIM-projekt ”Tanke och Häsa” på Tjörn 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. Anna informerar
om att det visat sig vara svårt att få ungdomarna att delta i gruppbehandling,
vilket upplevs lite bekymmersamt.
Barn och unga med många kontakter Juan lyfter behovet av att se över hur vi
an samverka på ett bättre sätt kring den lilla grupp barn och unga som har
många kontakter för att reducera kontakter den enskilde behöver ha i
möjligaste mån.
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.
Samverkan mellan Tandvården och hälso- och sjukvården Annika lyfter att
tandvården gärna ser att det finns en samverkansmodell när tandvården
hittar patienter med ätstörningar och självskadebeteende.
Utvecklingsgruppen enas om ett separat möte för frågan mellan berörda
parter.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

