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Uppdrag

0.

Presentationsrunda

1.

IPS-projektet
Dialog kring hur strukturen kan se ut för ett SIMBA-gemensamt team samt
strukturerna för ett SIMBA-gemensamt arbetssätt. Anna-Lena lyfter vikten av
att kommunerna kan stärka och stödja varandra avseende kompetenshöjning
i hur metoden används. Eva lyfter att psykiatrin inte har möjlighet att avsätta
resurser för att ingå i ett SIMBA-gemensamt team men däremot att ingå i en
grupp för framtagning av ett gemensamt arbetssätt då flera olika personer
arbetar med målgruppen inom psykiatrin.
Jenny betonar nyttan av metoden även om den är resurskrävande och tycker
att metoden borde implementeras strukturerat på en bred front och lyfter
fram Göteborg som ett gott exempel.
Ny påminnelse om att meddela Susanne Brånalt
susanne.branalt@stenungsund.se vilka personer som ska representera
kommunerna samt psykiatrin i den arbetsgrupp som Susanne har
utvecklingsgruppen uppdrag att leda.
Uppföljning hur arbetet fortskrider vid nästkommande möte
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2.

Första-hjälpen, suicidprevention
Anna-Lena informerar om att kommunen har påbörjat ett strukturerat arbete
kring suicidprevention och undrar hur det är i de andra kommunerna.
Undertecknad informerar om att hon under en tid haft dialog med SIMBAs
folkhälsosamordnare för gemensam utbildning av MHFA-instruktörer gällande
för utbildning av ”första hjälpare”. AU kommer den 16 september föreslå
samordningsgruppen att fyra instruktörer utbildas i SIMBAs regi. Där utöver
kommer Ale att utbilda tre instruktörer, Kungälv fem-sex instruktörer,
Stenungsund troligtvis två instruktörer och Tjörn en instruktör. Förslaget är att
potentiella instruktörer själva genomgår utbildningen i slutet av november
och att den genomförs i SIMBAs regi.
I de lokala psykiatrigrupperna pågår även dialoger om framtagning av lokala
handlingsplaner för suicidprevention.

3.

Socialmedicinska mottagningar
Undertecknad informerar om HSN Vs processledare har gett information om
att det i dagsläget är oklart om det finns medel under 2021 för medverkan i
socialmedicinska mottagningar. Troligtvis kommer HSNV att få välja mellan att
tillskjuta medel för antingen Socialmedicinska mottagningar eller MiniMariamottagningar och bedömningen då är att det är mer angeläget med att
stödja uppbyggande av Mini-Mariamottagningar.
Detaljbudgeten avhandlas under oktober och först där efter kan besked ges
om det finns möjlighet att avsätta medel för medverkan i socialmedicinska
mottagningar. Frågan behöver åter lyftas politiskt då detta påverka de tidigare
politiska besluten i frågan.
Utifrån HSN Vs nya besked har samordningsgruppen funnit det svårt att veta
hur frågan ska hanteras och har av denna anledning inte tagit något
gemensamt beslut kring användningen av medel (1 Milj kr) avsatt för
ändamålet för år 2020. 250 000 kr av de avsatta medlen har gått till
läkarmedverkan för Q1.

4.

De lokala psykiatrigrupperna
- Hur fungerar det lokala arbetet?
Ale Ett strukturerat arbete börjar ta form och man är nu på väg att få
till en god samverkan inom området. Cecilia lyfter att det saknats
representation i gruppen från heldygnsvården då Lisa inte haft
möjlighet att prioritera deltagande i gruppen. Representationen
behövs då en hel del frågor berör in- och utskrivningsprocessen från
slutenvården. Den gemensamma agendan är ett bra stöd för det lokala
arbetet.
Irene lyfter att Socialtjänsten har sju sedan änge inlämnade avvikelser
som man saknar återkoppling på. Fem av dem berör psykiatrin på
Kungälvs sjukhus.
Kungälv Anna-Lena informerar om att vid senaste mötet fördes dialog
kring vård och stödsamordning samt att den reviderade versionen av
den lokala psykiatriplanen beräknas vara klar i november.
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Stenungsund Anders säger att det lokala arbetet fungerar bra.
Tjörn Anso informerar om att den lokala psykiatrigruppen tagit beslut om ett
omtag i det lokala arbetet med en uppstartsdag i oktober.
Även i Stenungsund och på Tjörn saknas representation från heldygnsvården
då även Jenny har svårt att prioritera deltagande där.
Eva tar med sig från kring psykiatrins deltagande i det lokala arbetet.
6.

Information från senaste styrgruppsmötet i den 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 vill ha en handlingsplan utan en riktlinje istället.
- Irene informerar också om att det nu finns ett förslag kring
organiseringen avseende revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.
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.

9.

Övrigt
Läkemedelsövertag avseende patienter som psykiatrin ansvarar för
Dialog för kring det primärkommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget med
anledning av att den kommunala hälso- och sjukvården på Tjörn sagt nej till
läkemedelsövertag för patienter där psykiatrin har behandlingsansvaret med
motiveringen att hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter där
specialistvården har behandlingsansvaret inte ingår i det primärkommunala
uppdraget. Dock råder det delade uppfattningar om vilka hälso- och
sjukvårdsinsatser som omfattas av det primärkommunala hälso- och
sjukvårdsuppdraget.
Utvecklingsgruppen enas om att kommunrepresentanter till nästa möte för
dialog med den kommunala hälso- och sjukvården på hemplan gällande
kommunens hälso- och sjukvårdsansvar för patienter som psykiatrin har
behandlingsansvaret för.
Lokala psykiatriplaner Vid föregående möte togs beslut om att på
novembermötet föra dialog kring de lokala psykiatriplanerna, dess innehåll
och koppling till den regionala överenskommelsen samt beslutsprocessen
fram till antagande av planerna. Utvecklingsgruppen tar beslut om att bjuda in
ordförandena för de lokala psykiatrigrupperna när punkten ska diskuteras.

Eva

Kommunrepresentanterna

Carina
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Avvikelser
Dialog förs kring avvikelsehantering. De avvikelser som ska upp till
utvecklingsgruppen är de som inte gått att hanteras på lokal nivå eller de som
det kan vara av värde att lyfta till diskussion i ett lärande och utvecklande
syfte. Viktigt att avvikelserna är kommunicerade på chefsnivå innan de lyfts in
till utvecklingsgruppen.
Till nästkommande möte får samtliga i uppdrag att på hemmaplan undersöka Samtliga
hur det ser ut med avvikelser.
represenSamtliga ser avvikelsehantering som ett fortsatt utvecklingsområde.
tanter
Från och med årsskiftet kommer regionens avvikelsehanteringssystem
MedControlPro att användas för avvikelsehantering i samverkan.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

