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Emma Krantz
Ingegärd Ljungqvist
Bodil Sandqvist
Mari Borre

Christina Sundesten
Katarina Wikström
Lena Rosell
Fredrik Blomqvist
Sergio Carrasco
Annika Appelgren
Örgen Larzon
Carina Håberg
8.30-10.00

Emma K hälsar välkommen.
Föregående anteckningar
Svårigheten med handräckning av polisen vid akuta situationer diskuteras. Mari B
informerar om att en ny rutin arbetats fram och prövas nu inom SU vilket innebär att
Kriminalvårdens personal kan göra insatser om en patient ska hämtas.
För övriga gäller den rutinen som funnits länge.

Ambulans. En psykiatriambulans finns 17.00-02.00 som skickas ut efter bedömning via
112. Bemannad med en IVA-sjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska. Finns för
psykiatrisk bedömning.
Beslut tas att bjuda in Cecilia Axelsson från Temagrupp psykiatri till nästa möte. Även
försöka bjuda in någon från Samordningsförbundet. Om båda kan, förlänga mötet en
halvtimma.
ACT-team- uppsökande verksamhet. Ett nytt arbetssätt ska prövas.
2 sjuksköterskor från SU
2 socialsekreterare från kommunen.
Huvudsaklig uppgift att ha kontakt med patienter som inte vill ha kontakt med någon
inom vården. Kommer ofta att vara långvariga insatser som handlar främst om
motivationsarbete.
Arbetet startas i augusti.

•

Mari från PVV kommer att informera på möte i höst om alla olika team-konstellationer
som finns och ska finnas.

•

Diskussioner om VSS/SIP, vård och stöd.
Samordning sker inom psykiatrin och har likheter med SIP och Mari B informerar om att
VSS fungerar bra och att SIP-förfarandet kan inspireras av den. Psykiatrin håller
utbildningar i VSS och kommun och landsting bjuds in.
En formell kallelse till SIP ska skickas om det bedöms att en patient/klient behöver ha
hjälp från olika instanser i våra organisationer. Kallelsen kan utgå till en grupp inom
socialtjänsten om det inte finns någon personlig handläggare.

•

•

OBS! Både sjukvård och kommun påpekar att inte kallade personer kommer till SIPmöten. Är någon sjuk så kommer ingen annan representant.
Det är viktigt att vi ser över detta i alla organisationer.

Formen för SIP diskuteras och bestäms att göras till en stående punkt på våra möten. Det
kan vara en fördel att ta med exempelfall där det fungerat mindre bra för att diskutera
förbättringsområden.
Utbildningar SIP
Ingegärd Lj påminner om den Webbaserade utbildningen om SIP som alla kan gå in på .
Utbildningen finns på samverkanstorget.
På kunskapsguiden.se finns många utbildningar bl.a. för psykiatri.

Ordförande:
Emma Krantz
Kommande möte:
31/5 klockan 8.30-10.00 i Svängrummet på Nymilsgatan 2
Höstens möte:
27 september 8.30-10.00
8 november 8.30-10.00
Vid anteckningarna:
Lisbeth Sjöling
0736-664350

