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Mötesanteckningar Samverkansgrupp Barn & unga 19-09-03
Närvarande:
Katarina Levenby, Tony Johansson, Inger Hannu, Annelie Sundén Gustavsson, Lena Vestlin,
Pia Gustavsson, Kerstin (ersättare för Piotr Wysota)
Processtöd: Angelica Engman, Karin Ahlqvist, Elisabeth Jonsson
Vi välkomnar nya medlemmar i arbetsgruppen.

Förslag ny ordförande
Katarina Levenby avslutar sitt uppdrag som ordförande. Eftersom kommunen har ett år kvar
att förvalta som ordförande, föreslår mötet att tillfråga Hans Ekenskär, Grästorp kommun att
efterträda under kvarstående tid som ordförande.

Ny arbetsgrupp ”Samordnad hälsa, vård och omsorg, SHVO”
Se bifogat PPT-spel. Information om ny arbetsgrupp under vårdsamverkansflagg, ersätter
tidigare vårdplaneringsgrupp samt implementeringsgrupp.
Uppdraget är att arbeta med slutenvårdprocessen, öppenvårdsprocessen, SIP, SAMSA samt
NPÖ (nationell patientöversikt).
Arbetsgruppen drivs av tre processtöd från vardera part; Angelica Engman (primärvård),
Christer Bergkvist (Sjukhus) samt Robin Alm (Kommun). Varje processtöd sitter from i höst
med i respektive samverkansgrupp vilket innebär att Robin Ahlm kommer att vara med i vår
samverkansgrupp Barn & Unga.

SIP, hur går det länsövergripande arbetet och vad händer i Skaraborg
Jessica Ek inbjuden men fick förhinder. Hon arbetar med en uppdatering av den
länsövergripande SIP-riktlinjen samt informations- och utbildningsmaterial kring denna.

Här är länk till nyhetsbrev om detta;
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/starkt-arbete-med-sip-i-vastra-gotaland/
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Och här är länk till hemsida om SIP;
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/vardplanering/sip/

Den nya riktlinjen beräknas antas efter nyår. Mer information kommer ut i linjen med
information i första hand till chefer, denna info kommer troligtvis före nyår.
Utbildningsmaterial och implementeringsplan kommer i samband med att riktlinjen antas.
I samband med detta så är även riktlinjen för Västbus under revidering. Tanken är att arbetet
kring barn och unga ska samordnas på samma sätt som för alla andra och därför utgå från SIParbetet.
Info om detta via denna länk;
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/forslag-att-vastbus-riktlinjer-blir-overenskommelse/
Under 2018 har två uppdrag kring framtagande av överenskommelser rörande barn och unga pågått i
två parallella partsgemensamma grupper. Överenskommelserna det handlar om är
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
samt Överenskommelse om samverkan om barn och unga i behov av samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
VästKom och VGR har utifrån en sammanlagd bedömning ställt sig bakom att föra samman de båda
överenskommelserna till en. Detta arbete pågår just nu och vi förväntar oss att den nya
överenskommelsen är på plats 1 januari 2020.

Föräldraresan (I. Hannu)
Se bifogat PPT-spel.
Syftet är att genom en app kunna erbjuda ett generellt stöd till alla föräldrar/målsmän i
Skaraborg, främst öppet material, så småningom ev låst material
Vårdsamverkans styrgrupp fungerar som styrgrupp.
Det operativa ansvaret för arbetets genomförande läggs på Samverkansgrupp Barn och Unga.
En arbetsgrupp tillsätts med idébärare och representanter från deltagande organisationer.
En samordnare/processledare tillsätts under en tvåårsperiod.
Appen kommer troligtvis förläggas/kopplas till stöd och behandlingsplattformen,1177.
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Uppdragshandling för lokala samverkansgrupper LSG Barn & Unga
(f d Västbusgrupper i respektive kommun)
Elevhälsan uttrycker ett önskemål om att tydliggöra skolans uppdrag genom att använda ordet
skola eller utbildning i mål och syfte.
Det är viktigt att arbetet i kommer igång i de lokala LSG och för att det ska fungera behöver
de sin uppdragshandling.
Inga övriga synpunkter framkom från gruppen. Processtöden gör en sista justering i UH och
skickar ut för en sista synpunktsrunda inom kort – om inga nya eller särskilda synpunkter
inkommer då så betraktas UH som antagen.

Information om BUP omorganisation enligt regional utvecklingsplan (RUP)
Se bifogat PPT-spel.
Annelie Sundén informerar om arbete med omorganisation enligt RUP, regional
utvecklingsplan för Barn och Ungdomspsykiatrin. Syftet är en jämställd vård och att minska
sårbarheten genom att skapa större, mer robusta enheter, med tillgång till alla professioner och
förutsättning för kompetensutveckling.
Mottagningarna kommer att lokaliseras i:



Skövde med Öppenvårdsmottagning, Akutteam, Mellanvård, Dagsjukvård,
Ätstörningsenhet
Mariestad med Öppenvårdsmottagning

Barnneuropsykiatrisk mottagning kommer att integreras i öppenvårdsmottagning
Tillgång finns till Satellitmottagning, 1-2 dagar/vecka, i Lidköping och Falköping, för
patient i behov av tät behandling.
Heldygnsvården i Skövde är enligt permanent beslut stängd och fortsatt
samarbete/utvecklingsarbete pågår med BUP Trollhättan samt Borås och Sahlgrenska. From
våren 2020 kommer SkaS att i huvudsak att samarbeta med Trollhättan.
Omställningen ska ske från 2019 till maj 2020.
Exempel på utvecklingsarbete och aktiviteter som pågår är:






digitala vårdformer, internetbaserad KBT-behandling
patientbesök via SKYPE
föräldraintervju/screening som genomförs initialt för att bedöma om insats skall vara
inom BUP eller Första linjen, informationen ger en bra information om behov av
insats som då kan förmedlas som stöd till första linjen
gruppbehandlingar

www.vardsamverkan.se/skaraborg

4

Dialog kring varför BUP fortsatt har ett kraftigt ökande tryck, trots många aktörer i
första linjen och förstärkta vårdcentraler för ungas psykiska hälsa.
-

Fler vårdcentraler öppnar upp för första linjen, trots det ökar trycket på BUP. Fortsatt
stor efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar.
BUP har föräldraskapsutbildning för föräldrar på väntelista i LAB-lågaffektivt
bemötande.

Vår samverkansgrupp har möjlighet att tillsammans arbeta med problematiken på delregional
nivå. Hur kan VI hjälpas åt med att minska trycket på BUP alternativt hjälpa barn och
föräldrar att få rätt vård och stöd vid rätt tillfälle av rätt instans?

Information
Kraftsamling fullföljda studier
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamlingfullfoljda-studier/

Nästa möte 17 oktober 2019

Vid anteckningarna
Processtöd
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