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1. Inledning

Emma, ordförande hälsar välkommen.
Presentationsrunda
2. Föregående anteckningar
Ingegärd informerar om en krisplan som arbetats fram för personal
som träffar vårdtagare som mår psykiskt dåligt och har suicidtankar.
Vårdcentraler ska kontaktas vid akut läge, där patienten är listad.
Viktigt att titta på rutiner vid akut läge. Se material i bilaga.
Mari pratar om utbildning. Introduktionsutbildning för nyanställda, ”
Introduktion i samverkan”. Se bilaga.

3. SIP-Hur går det med arbetet. Ta gärna med exempel som fungerat
mindre bra.
Emma tycker det varit en period när det inte varit mycket SIP:ar.
Varit lugnt i sommar. Ingegärd informerar om att det denna veckan
kommit fram väldigt många patienter som ska hem . 10 kallelser på
en dag. Ett möte har varit när det diskuterats hur vi ska arbeta utifrån
den nya lagen ”Trygg hemgång”. AFH och Väster kommer att arbeta
olika. Väster kommer att arbeta utifrån SAMSA, AFH vill
kommunicera varje dag eller när behov finns.

4. Information om Temagruppens arbete: Cecilia Axelsson
Cecilia frågar först om det är något vi önskar fokusera på. Inget
kommer fram så Cecilia går igenom temagruppens arbete.
I temagruppen finns nu full täckning av alla organisationer.
Västkom och VG-region kommer alltid överens om avtal m.m. 49
områden.
LGS
Bg LGS
Äldre
Mitt i Livet
Psykiatri
BoU
Finns en utbildning vad det gäller suicid.
Mycket utbildning har skett för personal både i Väster och AFH.

Temagruppen tycker att det ska vara kommunikation runt patienter i
ett tidigt skede och inte precis när patienten ska skrivas ut från
sjukhuset.
www.uppdragpsykiskhalsa.se Bra att gå in och läsa på. SKL.s sida.
Tillämpningsanvisningar kring samverkan har arbetats mycket med.
Arbetet har utgått från avvikelser som kommit in. Avvikelser ska
skickas till Cecilia. Temagrupp arbetar igenom och ser vad som
behöver arbetas med. Anvisningarna kommer i oktober.
Riktlinjer VSS arbetas med. Ser över utbildningar. Tänker ta goda
exempel bl.a. hur man arbetar här i väster och AFH.
Övriga utbildningar finns på Samverkanstorget.
SIP-utbildningar startar efter jul.
Vill öka användandet av SIP som verktyg. Ej bara i akuta lägen. Se i
bildspelet.
Viktigt att lära sig att kunna prata om suicid på SIP.
Viktigt att inte arbeta med pappren vid SIP utan hela tiden ha klart
syftet med mötet för patienten.
Ingegärd informerar om en insats som börjats med i AFH , utbildning
i munhälsa för all personal inom funktionshinderverksamheten.
RMR- riktlinje för hälsokontroll vid psykisk sjukdom.
www.vardochinsats.se. Cecilia uppmanar alla att gå in och läsa!
Bifogar Cecilias bildspel!
5. Ungas psykiska hälsa, information Evelina Stranne
Organisationen har funnits sedan januari 2017. Tanken var att arbeta
med unga med psykiska problem, barn och unga med lindrig till
måttlig psykisk ohälsa.. Åldersgrupp 6 år t.o.m 17 år.
Det finns projekt på Frölunda VC och nu också på Johannesvården.
Tanken i fortsättningen är att alla vårdcentraler ska få stöd att arbeta
utifrån projektets sätt att arbeta. Viktigt att prata om hur vi ska
samarbeta. Mycket behandling har kommit igång tack vare projektet.
Svårt att veta hur man begränsar och prioriterar antalet patienter.
Jobbar mycket med att stötta föräldrar- familjer.
Lättast att nå resursstarka föräldrar men många får ju kontakt via
skolsköterska. Det man ser är att man kanske inte når unga med
annat språk än svenska. Detta har man uppmärksammat p.g.a. tolk
inte ofta har tillkallats.
Korta perioder för de unga i projektet cirka 6-8 ggr.

Gruppbehandlingar finns inte just nu därför att få vill vara med.
Ta gärna kontakt om vi ser att det finns behov!
Workshop på lov.
Föräldrautbildning.
Alla som söker ska åtminstone få råd och stöd!
Johannesvården startar upp projekt i oktober.
Se bildspel från Evelina.

6. Handlingsplan NOSAM psykiatri AFH och V. Göteborg
Att möta antal SIP är svårt att få till. Däremot ta upp på NOSAM hur
det fungerar. Stående punkt på NOSAM.
Psykospatienter erbjuds alltid årlig hälsokontroll.
Stående punkt på NOSAM: Hälsokontroller vid psykisk sjukdomar.
Berosam- hur sker återkoppling
Fortsätta ta upp handlingsplanen på nästa möte.

7. Övriga frågor
8. Mötet avslutas

Ordförande: Emma Krantz

