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Minnesanteckningar Vuxna Psykisk hälsa och
missbruk/beroende 2019-02-12
Närvarande
Anders Olausson, Elisabeth Lundberg, Bengt Höglander, Robert Eklund, Helen
Smith, Eva Ulfenborg, Ulrika Bergman, Rose-Marie Sandberg, Josefina Valkonen,
Vanja Arrias, Kerstin Söderlund, Angelica Engman
1. Kort inledning
2. Presentationsrunda. Vi hälsar två nya processtöd välkomna; Vanja Arrias,
Primärvården och Josefina Valkonen, Specialistsjukvården.
3. Föregående anteckningar: Vi ändrar namnet till Vuxna Psykisk Hälsa och
missbruk/beroende och noterar att förfrågan om uppdrag LVM inte nådde
vårdsamverkans styrgrupps senaste möte.
4. Workshop ”Vem kan rädda Sanne”, se nedan (processtöden) 2 timmar.
Gruppen fick ta fram det positiva som finns i Skaraborg och det som vi kan
göra bättre. Därefter prioriterades vad av det som kan göras bättre som
enklast låter sig göras. Resultatet finns i bilaga. Det utgör ett grundmaterial
för en handlingsplan där vi får arbeta fram hur vi går vidare. Aktiviteter,
ansvar, mål med mera.
5. Uppföljning av/lärande utifrån den samverkanssvårighet som hösten 2018
kunde ha lett till en tvist. Vårdsamverkans styrgrupp bedömer att de inte är
rätt instans för att ta hand om, och besluta, i tvistefrågor. Eftersom det
stipuleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet att tvistefrågor ska hanteras på
delregional vårdsamverkansnivå, lyfts frågan till VVG för hantering. RoseMarie och Eva redogör för det ärende som var aktuellt.
Lärdomar:
•

En tidigare SIP hade underlättat. En dialog om vad som är rimligt där
även chefer involveras.

•

Kommunikationen internt hade kunnat vara bättre hos båda
huvudmännen.

•

Socialtjänstens kunskap om suicidalitet och kunskapen om suicidal
kommunikation kan förbättras. Särskilt kan det behövas avseende
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personer med neuropsykiatriska och kognitiva
funktionsnedsättningar.
Erfarenheten/lärdomen av detta bör spridas, Rose-Marie inom psykiatrin
och Eva i socialchefsgruppen.
6. Dag för Trepartskonferens hösten 2019, kostnadsfrågan och kort avstämning
av konferensen 2018. Beslutas preliminärt till 25 oktober. Gruppen får
besluta om det blir halv- eller heldag.
7. Lägesavstämning projekt IAPS som ska leda till en gemensam struktur/stöd
för samverkan i Skaraborg. Fyra workshops är planerade i februari/mars.
Gunilla Druve är informerad och ser positivt på det som byggs fram. En
särskild sittning med chefer planeras för att förankra och få stöd. IAPS är ett
arbetsnamn för den kunskap/färdighet som ska ges som stöd för
samverkan/samordning på individnivå. SIP som process, samordning med
teamkänsla, kunskap om samverkansstukturen och om varandra, kunskap
om partssammansatt kartläggning som ett sätt att se hela människan.
Projektbeskrivning bifogas.

Möten 2019
Tisdag 12 februari 13.30-16.30
Onsdag 27 mars 13.30-16.30
Fredag 10 maj 13.30-16.30
Onsdag 4 september 13.30-16.30
Trepartskonferens 25 oktober prel.
Onsdag 30 oktober 13.30-16.30
Onsdag 11 december 13.30-16.30

Kerstin Söderlund
Processtöd
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