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Uppdrag

1.

Regionalt projekt kring utvecklingsrelaterade
funktionsavvikelser barn och unga 0 – 17 år
Ulrika och Antonia informerar om det regionala utredningsuppdrag de
ansvarar för kring utvecklingsrelaterade avvikelser för barn 0-17 år utifrån
bifogad PP-presentation.
Uppdraget som har en bred ansats ska redovisas den 31 mars 2021.
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En GAP-analys ska genomföras där ett önskat läge jämförs med nuläget.
Åtgärdsförlag för att nå det önskade läget ska tas fram när regionens
verksamheter kartlagts. Uppdraget innebär att, i nämnd ordning, lyfta fram
vad som behöver göras, hur det ska genomföras samt till sist vem som ska
göra det. Så som det är i dagsläget är det många gånger oklart vem som har
vilket uppdrag både inom skolan/elevhälsan, socialtjänsten och regionens
hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar även prevention där det tidigt
uppmärksammas att ett barn inte följer den förväntade utvecklingskurvan.
I dialog framkommer att stort fokus behöver läggas på skolan och elevhälsan.
En avgörande aktivitet är att fånga in barnen och deras vårdnadshavares
upplevelser av de insatser de erbjuds samt vilka behov av insatser de har. De
individuella insatserna behöver förbättras. För att kunna fånga detta är det
viktigt att hitta sätta att mäta processerna.
2.

Representation i de lokala barn- och ungagrupperna
Vid föregående möte var representanternas bedömning att MVC behöver
delta i de lokala barn- och unga/Västbusgrupperna för att lyckas med
samverkan och samarbete på lokal nivå inom första linjen utifrån den ännu ej
antagna regionala Överenskommelse ”Samverkan om barn och ungas bästa”.
Maria Gjertsen områdeschef för Barnmorskemottagningar och gynekologi
skulle kommit till dagens möte för att berätta om deras uppdrag och arbete,
men kunde inte på grund av Corona-utbrottet. Maria bjuds in till mötet den 7
september i samma ärende.
Vid dagens möte förs även dialog kring ev. behov av deltagande från MVCpsykologenheten.
Punkten och beslut kring representation i de lokala grupperna bordläggs till
nästkommande möte den 7 september.

3.

Begäran om kopia på BUP-journal
På förekommen anledning lyfter Sven att BUP upplever det bekymmersamt
när elevhälsan ber föräldrar att begära ut kopia på barnets hela journal. Sven
säger att journalen många gånger innehåller detaljer om barnets
levnadsförhållande som det inte alltid är lämpligt att sprida vidare.
Patient/vårdnadshavare är inte alltid medvetna om att alla dessa uppgifter
kommer elevhälsovården till del. Sven nämner att patienter/anhöriga som
lämnat hela journalen till försäkringsbolag, först i efterhand uppmärksammat
hur uppgifter om privatlivet kommit till andras kännedom i onödan och
upplevts som utlämnande. Sven kommer att kontakta berörd kommun för
dialog i frågan.
Livsstilsmottagningar/Mini-Mariamottagningar
Livsstilsmottagningar
Undertecknad informerar om att HSN V´s utredare föreslår att det i SIMBAområdet startas upp en Mini-Mariamottagning som förläggs till Kungälv och
att läkarmedverkan sker via beroendecentrum i Göteborg. Kungälvs kommun
har ställt sig bakom förslaget medan övriga kommuner ställer sig tveksam till
detta.

4.
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En av de viktigaste frågorna som lyftes fram när SIMBAs politisktantagna
modell togs fram var tillgängligheten och representanterna från Ale,
Stenungsund och Tjörn bedömer inte att föreslagen modell gynnar
tillgängligheten för deras invånare.
Kommunrepresentanterna önskade att HSN V tar fram information om hur
mycket medel som finns att tillgå per kommun utifrån befolkningsunderlaget.
I dialogen på samordningsgruppens möte utkristalliseras sig tre möjliga
alternativ
Antagande av förslaget om en Mini-Maria mottagning I SIMBAområdet som förläggs till Kungälv
Att en ”Lightversion” av antagen modell byggs upp i de fyra
kommunerna
- Att kommunerna bedömer att det inte finns förutsättningar att starta
upp ett integrerat samarbete utifrån de medel som HSN V kan avsätta
för ändamålet.
HSN V´s utredare har fått i uppdrag att ta fram underlag som visar hur mycket
medel som finns att avsätta/kommun utifrån befolkningsunderlaget för
regionens åtaganden samt att hon ska kontakta kommunrepresentanterna för
synpunktsinhämtning och för att informera sig om redan pågågående arbete
kring målgruppen.
Ingen av de närvarande kommunrepresentanterna känner till att någon
kontakt med kommunerna har etablerats av utredaren.
Roberts bedömning är att målgruppen många gånger har större behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser än socialtjänstinsatser och känner tveksamhet till
att det i kommunen finns så pass många i målgruppen att det går att motivera
att bygga upp en Mini-Mariamottagning som motsvarar den politiskt antagna
modellen. Där emot bedömer han att det är viktigt att det i varje kommun
utvecklas integrerade arbetssätt mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten utifrån deras olika uppdrag.
5.

Gemensam bas för agenda i de lokala barn och
unga/Västbusgrupperna
Utvecklingsgruppen ställer sig bakom framtaget förslag till gemensam bas för
agenda till de lokala barn och unga/Västbusgrupperna och skickar ärendet
vidare till samordningsgruppen med rekommendationen att
samordningsgruppen antar förslaget.

6.

Laget runt
Sedan föregående möte har hanteringen av Coronautbrottet tagit den mesta
tiden i anspråk för samtliga verksamheter.
Dock kan konstateras att Coronan har medfört att omställningen till digitala
möten både för verksamhetsmöten samt patientmöten har skyndats på och
att det fungerat mycket bättre än förväntat. Dennis säger att även
distansutbildningen har fungerat oväntat bra, vilket är en lärdom att ta med
sig ”PostCoronan”.
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7.

Övrigt
-

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

