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Minnesanteckningar samverkansgruppen vuxna psykiatri och missbruk
180508
Föregående mötesanteckningar
Inga synpunkter.

Handlingsplan/lärandedialog
Angelica informerar från styrgrupp för handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020
Förslag går inom kort upp till VVG om stöd till integrerade verksamheter/arbetssätt och
arbete med SIP (som kan hamna hos 1177).
NSPHiG, information och dialog, 30 min (Elisabeth och kollega)
Rapport om brukarenkät och information om uppdrag
Bordlades då föredragande inte kunde komma på grund av inställt tåg.
Integrerat arbetssätt Skaraborg
Primärvården har ansvar för att anställa/avdela en person på halvtid under ett år för att
driva processer inom Integrerat arbetssätt Skaraborg. Detta är ännu inte klart och om det
visar sig omöjligt kommer Kommunalförbundet att ta över.
Vid dagens möte har vi en dialog om vad vi ser för möjligheter och eventuellt svårigheter
med modellen utifrån våra olika perspektiv och behov. Vad vill vi skicka med? Inspel:














Mätning ”upplevd framgång i arbetet”.
Goda exempel – vad gjorde att det fungerade.
Mät både hos brukare och personal.
Mycket intresse-lite makt - viktigt att engagera de personerna! Där finns mer
påverkansmöjligheter än vad som syns. Framgångsrutan.
Behöver bli konkret!
Inte treparter, men lokala grupper som utses av treparter.
Vi har kommit olika långt.
Behovet styr hur man genomför.
Behövs ett handslag mellan parterna även lokalt.
Viktigt tänka kontinuitet.
Olika incitament i olika rutor; ekonomi, lyckas i klientarbete…
Stimulans för att komma närmare varandra och nå gemensam kunskap.
Från nu nå 40 även om målet är 100.
Gemensamma utbildningar?
www.vardsamverkanskaraborg.se
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Vägledningen (bilaga)
Vi ögnade igenom den.
Vägledningen ska snarast skickas ut på ”remiss” av samverkansgruppen till ledning (Maia till
specialistpsykiatrin, Kerstin till socialcheferna och Angelica till primärvården).
Ledningarna får skicka in synpunkter/ställa sig bakom senast 1 juni för fastställande i
samverkansgruppen 7 juni.
Kerstin ser om det går att underlätta utformningen och gör ett utskick inom kort.
Hemsidan
Kerstin informerade om de förändringar som sker med nya hemsidan.

Treparter
Planering konferens
Save the date utskickad. Samtligas ansvar att sprida i respektive organisation.
Vägledningen (Kerstin Söderlund, Emma Ekblom och ?)
Treparterna bjuds in att berätta exempel ”Vi hade en patient….vi gjorde så här….kopplat till
vägledningen”
Fall att öva på (finns framtagna). Hur kan man möta det?
Berätta för oss andra hur ni har resonerat.
Trygg och säker utskrivning, hur förbereder sig öppenvårdspsykiatrin (Linda Mogren?),
heldygnsvården (SIP-samordnare från specialistpsykiatri).
Integrerat arbetssätt (Angelica och nyanställd?)
Info om hemsidan (Angelica)
Viktigt att det finns tid för diskussioner i smågrupper

Samverkanssvårigheter
-

Fråga om LVM och kvarhållande (Bengt)
Exempel på dialog som förebygger missförstånd och främjar samarbete.
Från ett möte med Nätverket för missbruks- och beroendefrågor (se nedan).

Övriga frågor
Närhälsan rehab
Bjuds in till mötet juni för att vi ska informera oss om deras arbete med psykisk ohälsa.
Angelica bjuder in.
Processtöd och representanter i samverkansgruppen
Christina Boberg slutar i augusti. Ännu inte klart vem som kommer efter henne som
processtöd i samverkansgruppen.
Primärvården har tillfrågat Helena Jandhe, Närhälsan Götene om att vara processtöd från sin
sida. Hon kan eventuellt delta vid mötet i juni.

www.vardsamverkanskaraborg.se
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Susanne Jonsén byter tjänst och lämnar samverkansgruppen. Vi avvaktar ny
verksamhetschef som kan besluta om eventuell ersättare.
Psykiatriveckan: Innehåller snart klart. Maia skickar program via Kerstin. Vecka 43.

www.vardsamverkanskaraborg.se
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Information hämtad från anteckningar skrivna vid en samverkansdialog 180426 mellan
Nätverket för missbruks- och beroendefrågor och beroendeenheten/SkaS (enhetschef
Josefina Valkonen och beroendeläkare Agneizska Ylimaz)
Information om läget angående tillnyktringsfrågan
Josefina Valkonen berättar att en risk och konsekvensanalys är utförd och frågan finns på
ledningsnivå. Just nu är diskussionen dock pausad, oklart varför. Josefina menar att vården
har ett ansvar för denna fråga men att det saknas politiska uppdrag. Man inväntar just nu
också en ny verksamhetschef.
Hur kommunerna arbetar med doping
Alla kommuner tar emot personer med missbruk av doping inom det ordinarie arbetet som
sker eftersom det är lagstadgat i socialtjänstlagen. Kommunerna upplever dock att det inte
är en särskilt aktiv fråga i det dagliga arbetet.
Beslutas:




Att kommunerna ska uppmärksamma problematiken.
Att kommunerna bör ha kontakt med primärvården i dessa ärenden.
Att nätverksträff ska ha en träff med tema doping för att öka kompetensen och då
bjuda in primärvården samt Kurt Skåberg från Örebro.

Kommunikation mellan kommunerna och beroendevården Falköping
Önskemål från beroendeenheten/mellanvårdsteamet att kommunerna meddelar om
planerade inläggningar ställs in. Det är också viktigt att kommunicera med sjukhuset om det
blir förändringar när en klient vårdas enligt LVM.
SAMSA
Det är viktigt att hålla en god ton mot varandra i vår kommunikation. SAMSA finns för att
uppnå rättssäkerhet men viktigt att också ”bygga på” med goda relationer.
Kommunerna upplever att det är svårt att genomföra en vårdbegäran i SAMSA. Svårt att
hitta rätt enhet (allmän 1/beroende). Enheten finns under M5. Finns en manual om SAMSA
på västkom.se och vägledning i rutinen om planerade inläggningar. Nätverket efterfrågar en
lathund för att underlätta arbetet. Kerstin kommer att lyfta frågan vidare.
Beroendeavdelningen kommer nu att kvittera vårdbegäran i SAMSA för att bekräfta
mottagen information. Det framkommer att den gemensamma rutin om planerade
inläggningar inte alltid efterföljs av kommunerna då alla inte gör en vårdbegäran.

www.vardsamverkanskaraborg.se
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Konstateras: SAMSA är det system som ska användas i kommunikation mellan vården och
kommunerna och efterföljs inte denna rutin ska avvikelser göras.
Inför sommaren
Inför sommaren kommer antal beroendeplatser halveras, 4 platser finns på PAVA under
veckorna 24-34. Mellanvården har stängt denna period. Planerade inläggningar är ej möjligt.
Kontakt med mellanvården inför behandlingshem
En fråga ställs gällande en klients kontakt med mellanvården när hem ska bryta ett missbruk
och trappa ut läkemedel inför en behandling på behandlingshem. Det konstateras att
klienten har möjlighet att själv ringa till mellanvården för stöd och hjälp, behöver ej gå via
socialsekreterare. Primärvården har dock också ett ansvar att hjälpa till med
abstinensbehandling på hemmaplan.
Lång väntetid för planerade inläggningar
Kommunerna uttrycker att det är lång väntetid för planerade inläggningar vilket får
konsekvenser för klienter som är i behov av vård. Risk att klienterna också tappar motivation
när de får vänta.
Beroendeenheten informerar om att det finns 8 beroendeplatser och att prioriteringar
därför behöver göras. Ett hårt tryck gör att ”brythjälp” är svårt att prioritera. Det är en fördel
att göra en bra planering inför hemgång innan vårdbegäran skrivs.
Kommunerna upplever att mellanvården fungerar bra!
Har underlättat kommunikationen mellan kommun – vården.
Kommunikationsproblem
Det har tidigare hänt att öppenpsykiatrin i Lidköping vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp
med planerade inläggningar för patienter som ej är aktuella hos socialtjänsten. Rätt
tillvägagångssätt i dessa ärenden är att öppenpsykiatrin ska vända sig direkt till slutenvården
i Falköping.
Kommunerna har felaktigt blivit hänvisade till mellanvården då klienter är på väg till
psykiatriska akutvårdsmottagningen för en bedömning. Josefina tar med sig detta för
återkoppling.

www.vardsamverkanskaraborg.se

