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Kungälvs kommun

Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Agneta Lindqvist, områdeschef för ungdomsmottagningarna är ny
representant i gruppen och Catharina Bengtsson är tillbaka i
samverkansarbetet då hon tar över för Dennis Reinholt. Båda hälsas
välkomna.
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2.

Samordning av insatser för personer med psykisk sjukdom och/eller
LSS-insatser
Dag informerar utifrån bifogad PP-presentation om föräldrarnas uppleves av
att ha ansvaret för att vara koordinator när deras barn har insatser från flera
olika verksamheter och myndigheter.
Inom Västra Götaland finns Västbus riktlinjer för samverkan mellan
kommunerna och BUP.
Dialog förs kring hur SIMBA kan samverka och samordna sig för att avlasta
föräldrarna i de mest komplexa ärendena. Utvecklingsgruppen konstaterar att
om föräldrarna hade tillgång till en samordnare med ansvar för kontakterna
med de olika verksamheterna och koordineringen av insatserna skulle detta
avlasta föräldrarna.
Irene informerar om att råd och stöd till föräldrar vilar på regionen och att
hon har erfarenhet av att det ofta är Habiliteringen som har detta ansvar.
Jenny lyfter behovet av tidiga och förebyggande insatser i kombination med
en samordnare i som stöd till föräldrar och en enskilde i koordineringen av
kontakter och insatser.
Dag nämner att i Kungälv tillhörde år 2019 69 barn/unga målgruppen.
Utvecklingsgruppen beslutar om att till nästa möte ta fram följande uppgifter
för fortsatt dialog i frågan:
- Socialtjänstrepresentanterna undersöker hur många ärenden som var Socialtjänst
represenaktuella år 2019 som tillhör personkretsen och hade LSS-insatser.
tanterna
- Elevhälsorepresentanterna undersöker hur många elever som år 2019 Elevhälsohade problematisk skolfrånvaro samt tar fram kommunens kriterier för representanterna
problematisk skolfrånvaro.
-

3.

Samtliga representanter undersöker vilka insatser och stöd som den
egna verksamheten erbjuder föräldrar.

Representation i de lokala barn och ungagrupperna
I januari fördes dialog kring vilka verksamheter som behövde vara
representerade de lokala för ett bra samverkansarbete. Då det rådde delade
meningar kring behovet av representation från barnmorskemottagningarna
för att kunna arbeta efter den nya överenskommelsen avseende samverkan
kring barn och unga kring togs beslut om att bjuda in Maria Gjertsen
områdeschef för Barnmorskemottagningar och gynekologi till mötet i april för
dialog i frågan. Maria kunde inte prioritera deltagande i april eller vid dagens
möte. Utvecklingsgruppen tar beslut om att representant från
barnmorskemottagningarna adjungeras in vid behov. Detta medför att
utvecklingsgruppen även kan ställa sig bakom förslaget till uppdraghandling
för de lokala Västbusgrupperna som togs fram vid workshopen hösten 2019
och sända det vidare till samordningsgruppen för antagande.

Samtliga
representanter
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4.

Remisshantering
Juan lyfter att han ser ett behov av gemensamma riktlinjer för
remisshantering. Sven informerar om att BUP har att förhålla sig de regionala
riktlinjerna för remisshantering, som är lika för hela SIMBA-området. Därtill
informerar han om att hösten 2019 fick undertecknad och SIMBAs
projektledare i uppdrag att utifrån dialoger i styrgruppen för SIMBA-teamen ta
fram ett förslag till förtydligande, men av olika anledningar har arbetet
försenats. Nu kommer det dock att prioriteras och målsättningen är att ett
förslag kan presenteras på nästa möte i utvecklingsgruppen.

5.

Livsstilsmottagningar/Mini-Mariamottagningar
Undertecknad informerar om att HSN Vs processledare den 4 september
presenterade HSN Vs samverkansförslag för Socialcheferna inom GR-området.
Enligt information från processledaren finns det inte budget för att ha en
mottagning i varje kommun. Dock vill HSN V ha en och samma modell i hela
sitt nämndsområde som består av 13 kommuner. Förfrågan om
tillhandahållande av hälso- och sjukvårdsinsatser har gått till regionhälsan. För
att regionhälsan ska ta på sig uppdraget kräver de att samma modell införs i
hela Västra Götaland. Den av HSN V föreslagna modellen har antagits av Norra
och Södra nämnden men ännu ej övriga nämnder.

6.

Rutin kring hälsoundersökning vid placering av barn
Pia informerar om att BUM i samverkan med Socialtjänsten i Kungälv har tagit
fram en riktlinje för hälsoundersökningar vid placering av barn och undrar om
rutinen kan antas för hela SIMBA-området. Med två små justeringar ställer sig
Ale och Tjörn bakom att anta rutinen. Robert ber att Stenungsund får ett par
dagar på sig för förankring.
Utvecklingsgruppen tar beslut om att föra upp rutinen till
samordningsgruppen för antagande om även Stenungund ställer sig bakom
den.

7.

Information från regionala styrgruppen för Psykisk hälsa
- Irene informerar om att det pågår en utredning avseende gemensam
upphandling mellan regionen och Västra Götalands kommuner
gällande HVB-hem. För kommunerna är detta en stor fråga medan
frågan för regionen inte är av samma dignitet, vilket skapat vissa
spänningar mellan kommunerna och regionen i arbetet.
- Irene informerar också om att det ligger ett förslag om att
handlingsplanen för psykisk hälsa förlängs ett år efter några smärre
justeringar. I denna fråga har Fyrbodal lyft att deras bedömning är att
de inte ser ett behov av en regional handlingsplan utan att arbetat bör
styras utifrån de delregionala behoven
- Irene informerar också om att det nu finns ett förslag kring
organiseringen avseende revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet
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-

Jenny informerar om att NSPHiG har fått i uppdrag att samordna
arbetet för suicidprevention avseende föreningar och civilsamhälle.
NSPHiG har påbörjat en kartläggning över vilka insatser olika
föreningar erbjuder. Man planerar även för fyra utbildningar under
hösten för volontärer med målet att 120 personer utbildats vid årets
slut. Utbildningarna fortsätter även under år 2021.

8.

Laget runt
- Johanna informerar om BUP påbörjade beslutad omorganisering den 1
september som innebär att man arbetar mer efter standardiserade
vårdprocesser i en neuropsykiatrisk del och en affektiv del.
Förändringen innebär att de evidensbaserade gruppbehandlingarna
kommer att öka.
Målet med förändringen är ökad patientsäkerhet, mer jämlik vård och
ökad tillgänglighet.
- Agneta H lyfter vikten av att det tydligt framgår av remissen att en
läkarbedömning är genomförd när ärenden återremitteras genom att
berörd läkare signerar remissen.
- Agneta L informerar om att ungdomsmottagningarna fått ansvaret för
regionens smittspårningsenhet avseende Covid-19, vilket medför att
det ordinarie arbetet påverkas då resursers behöver avsättas för det
nya uppdraget.
- Agneta H informerar om att det regionala uppdraget kring barn och
ungas hälsa med UPH-mottagningar ligger kvar på samma sätt 2021
som under detta år.

9.

Övrigt
-
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