Samverkansgruppen Psykiatri och missbruk, vuxna
Protokoll 180910
Mötets öppnande
Fråga om Övriga frågor

Psyk/Maia och Kommun/Bengt anmäler frågor

Föregående mötes
anteckningar

Genomgång utan kommentar

Samverkansgruppens
beredning

Samverkansgruppen saknar processtöd från
primärvård och psykiatri. Det arbete som kan
utföras av samverkansgruppen utifrån sitt
uppdrag i vårdsamverkan, har därför svårt att nå
effektivitet.
Beslut: Kommunparten kommer att lämna
besked till vårdsamverkans styrgrupp om
att kommunernas processtöd dras tillbaka
från årsskiftet tills frågan om processtöd
från de andra parterna får en lösning.

Uppdrag och handlingsplan

Repetition, bilagor

Konferensen 26 oktober

Se bifogat körschema
Emma Hallgren utskrivningssamordnare och
Linda Mogren, enhetschef öppen.

Integrerat arbetssätt psykisk
hälsa Skaraborg

Lärandedialog

Ök att Maia hör med dem om de andra
parternas perspektiv behövs på något sätt.
Återkopplar till Kerstin.
Arbetet påbörjades 180901.
Angelica och processtöden från samtliga tre
samverkansspår utgör arbetsgrupp. Arbetet har
precis startats upp och en planering ska tas fram.
Treparterna ses som en bra organisering att
använda. Denna samverkansgrupp är ytterligare
forum som IAPS kommer att använda sig av i
dialog om behov och riktning i arbetet.
Respektive organisation informerar
Från psykiatrin (Maia). Nu finns en

akutambulans inom som betjänar psykiatri. En
bedömningsbil (prehospital psykiatrisk resurs)
med psykiatrisjuksköterska. Många patienter har
ångest/tankar om suicid som ”somatisk”
ambulans kan har svår att möta. Samarbete
psykakut-medicinakut. Kan motverka
inläggningar. Går via 1177 eller 112 (eller andra
ambulanser). Psykakut och mobila team. Hela
Skaraborg, utgår från Fkp. Lö-sö 15.00-23.00.
Första helgen: 10 uppdrag. Ska utvärderas.
Ulrika tar med till Peter fvb socialjour. Annika
Tschibanda är kontaktperson.
Maia skickar info till Kerstin f v b till
samverkansgrupp som sprider vidare.
Samverkansfrågor i
vardagsarbetet

NSPHiG är snart klar med den rapport man tar
fram om brukarnas upplevelse om SIP. Personen
som tagit fram den kommer också att få det
uppdrag som finns i den regionala
handlingsplanen om brukarmedverkan.
Sprututbytesprogram (Ulrika)
SkaS Skövde kommer 181201 att starta
verksamhet Borås, Göteborg, Trollhättan och
Skaraborg. Bor och vistas i Skaraborg. Syfte:
Motverka smittspridning. 18 år och äldre. Har
anmälningsplikt. Uppskattad volym-8
personer/dag. Dagmottagning må-fre 09.0016.00. Lågtröskel. Registreras. Ulrika är den enda
som deltar från kommunparten (inbjuden).
Skövde kan ge information om socialtjänst. Får
tips om Brukarrådet för brukarmedverkan.
Kerstin hör med SkaS kontakt om
möjligheten att komma till
socialchefsgruppen för information.
Kerstin ger kort info om att Mödravården i
Skaraborg planerar att starta en
riskbruk/missbruksverksamhet för gravida efter
modell Haga-mottagningen

Kommun om avvikelser (Bengt).
Information om ett ärende då en person skrevs ut
från psykiatrisk slutenvård utan att kommunen
informerades. Avvikelse gjordes och kort svar
(beklagar) kom. Bengt efterfrågar bättre
återkoppling och dialog. Maia tar med frågan till
heldygnsvården.
Vi ser på en skrivning från Avvikelsegruppen som
menar att avvikelser kan tas upp i Trepart.
Avvikelser handlar oftast om
kommunikationsbrist. Sällan vårdskador.
Avvikelsegruppen signalerar om de ser mönster.
Beslut: Avvikelser hanteras där de skett
lokalt och om det behövs till Treparter.
Avvikelser inom området tas med till
Samverkansgruppen för ett gemensamt
lärande (och åtgärd där det behövs).
Sammanställning från Vårdsamverkans
avvikelsegrupp bifogas

Handlingsplan psykisk hälsa
2018-2020

Se bild (1) ingen diskussion, se bild i
kallelsen/dagordning

Primärvårdsrehabiliteringens Anna Wallberg, chef för Närhälsans
insatser inom området
Rehabmottagning, Skövde, informerar.
psykisk hälsa
Presentationen skickas ut till
samverkansgruppen.

Möten hösten
15 okt, 13 dec.
Konferens 26 okt.
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