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Minnesanteckningar
Vårdsamverkansgrupp
För Vuxna Psykiatri Missbruk
Tid: 2017-03-29
Plats: Närhälsan kansli Skövde konferensrum Kinnekulle
Närvarande
Anders Olofsson, Angelica Engman, Beate Poetzsch, Bengt Höglander, Eva Ulfenborg, Ing
Britt Eriksson, Malin Nilsson, Marianne Olsson till kl15.20ev sista gången ny efterträdare
Helen Smith, Robert Eklund, Ulrika Bergman, Susanne Johnsen, Maia Nilsson, Kerstin
Söderlund, Kajsa Olén
Ej närvarande

Dagens ärenden
1. Mötets öppnas
Angelica hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte

2. Presentation
En kort presentationsrunda av mötets deltagare

3. Föregående mötesanteckningar
Inga kommentarer från föregående mötesanteckningar. Läggs till handlingarna.

4. Ärende angående LRV-LSV
Malin Nilsson informerade om dialog med IVO gällande information om färdigbehandlade
patienter i sluten rättspsykiatrisk vård som ska ut till kommunens öppna vård. Meddelande om
att domen kvarstår men att slutenvård ej är medicinskt indikerad.
Angelica informerade om skrivelse som kommit från Psykiatrinätverket i Skaraborg om
samordning av vårdplanering inom psykiatrin. Från sluten till öppenvård.
Skrivelsen (bilaga) finns under punkt 13 på dagordningen
Malins information och skrivelsen från psykiatrinätverket hör samman.
Beslut
Malin gör en skrivelse om sin information och skickar till Kerstin som sedan skickar ut till
trepartsgrupperna för information i kommunerna.

5. Information om pågående arbete om ”komplexa” ärenden.
Ann-Sofie Söderberg, avdelningschef för funktionsnedsättning, Skövde kommun
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Redovisade komplexa ärende ur ett LSS perspektiv
Ann Sofie berättade om en person med LSS insatser som haft många bekymmer sedan
barnsben bl. a krigstrauma, missbruk, psykisk ohälsa
LSS behöver hjälp från övriga enheter för att samordna sig i kommunerna
Diskuterade:
Behov av olika resurser kring människan och vilka möjligheter kommunerna har med
boenden och hur kommunerna kan samarbeta.
Olika ansvarsområden och olika samverkansmöjligheter finns.
Konstaterades:
att det är viktigt med SIP för att kunna hjälpas åt och samverka

6. Kompetensutveckling.
Halvdagsseminarium om Nationella Riktlinjer planeras i 4 oktober.
Därefter blir det ytterligare två utbildningar.
Arbetsgruppen bör kompletteras med personer från primärvården.
Primärvården saknar representant
Beslut
Kerstin skickar datum för utbildningen till Anders

7. Arbetsgrupp Trepartskonferens (se uppdrag i föregående anteckningar)
Ärendet bordläggs

8. Arbetsgrupp revidering Vägledningar (se uppdrag i föregående
anteckningar)
Arbetsgrupperna initieras av Kerstin och Ing-Britt.
Beslut
De som inte redan är anmälda mailar besked om representant till Kerstin

9. Information om pågående forskning kring återinläggningar samt om
möjligheten att delta vid resa till Göteborg för information/dialog om
integrerat mobilt team.
Ing Britt Eriksson informerade om uppdraget från Jane Johansson att inventera mångbesökare
(fem besök eller fler) under en period på 1,5 år från 150101–160630.
Under denna period var 61 personer återkommande inlagda på psykiatriska kliniken i
Falköping. Ur denna grupp lyftes åtta patienter från Lidköping ut
En dialog med Lidköpings kommun inleddes eftersom personerna också var föremål för
kommunala insatser.
Möte med kommun och vuxenpsykiatri öppenvård Lidköping är planerat till den 30 mars.
Primärvården är också inbjuden, liksom heldygnsvården
Syftet är att ur ett närsjukvårdsperspektiv
www.vardsamverkanskaraborg.se
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upptäcka glapp i den sammanhållna(sömnlösa vården)
Ta fram förbättringsmöjligheter för såväl enskilda, enskilda verksamheter och för
vårdsamverkan

Mobila teamet Falköping
Ing Britt informerade om att mobila teamet i Falköping fått ett utökat uppdrag.
Kontakt har tagits med primärvård och kommun i Tidaholm och Skara för informationsutbyte
Mobila teamet eftersträvar tidiga kontakter så att akuta situationer inte nödvändigtvis behöver
uppstå
Mobila insatser skall prioriteras och uppdraget att akut bedöma patienter får då utföras av
psykiatriska akutmottagningen i Falköping
Studiebesök i Göteborg
Informerades om studiebesök hos mobila fältteamet för upptagningsområdena Göteborg
Mölndal och Öckerö den 11 april kl.10.00.
Beslut
Hör av er till Ing-Britt om ni är intresserade att följa med. Möjlighet till samåkning.

10. Rapport från treparterna och möte med sammankallande
Kerstin visade Treparternas rapportering 2016.
En sammanställning från kommunerna på antal möten, närvarande vid mötena. Kommentarer
över goda exempel och svårigheter
Diskuterades att eventuellt slå samman trepartsgrupperna för att slippa så många möten.
Viktigt att ha en process innan man gör en förändring.
Frågan bordläggs men återkommer i ärendet

11. Trygg och säker utskrivning
Nya ”betalningsansvarslagen”, lagförslag som förväntas tas from januari 2018. Ställer krav på
nya rutiner kring samverkan mellan kommunal- och sjukvård. Diskussion på senaste
Styrgruppsmötet, nedan saxat ur senaste protokollet därifrån. Dessutom bifogas ett PPTmaterial från projektgruppen.
Ida Wernered, Dirk Vleugels och Malin Swärd berättar om att regeringen har föreslagit att
en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av
slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. I
Västra Götaland ska huvudmännen för vården ta fram gemensamma riktlinjer för den här
samverkan och det projektet driver de föredragande.
Beslutas att bilda en tillfällig projektgrupp för att implementera den nya lagen. Vid nästa
möte ska parterna utse representanter i gruppen. Beredningsgruppen får i uppdrag att skriva
en uppdragshandling.
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12. Representant från Vårdsamverkansgruppen till FoU.
Behövs representant från Vårdsamverkansgruppen vuxna psykiatri missbruk som kan delta i
Forsknings- och utvecklingsgrupp.
Beslut
Angelica skickar information via mail till alla i gruppen.

13. Dialog utifrån svårigheter beskrivna av kommunerna respektive
psykiatri
Susanne Johnsen gav en bakgrundinformation och gick igenom sin skrivelse daterad 170316
som bifogades kallelsen.
Diskuterades
- Hur det ser ut på boendena
- Ansvaret för tvångsomhändertagandet
- Plan för patienten som går till öppenvård
- Patientsäkerhet
- Sjuksköterska istället för kontaktperson som rapporterar
- Likartad samsyn om rutiner i Skaraborg
Beslut
Var och en går hem och lyssnar in hur det ser ut. Ärendet tas upp igen vid nästa möte
Psykiatrinätverket i Skaraborg
Skrivelse från psykiatrinätverket i Skaraborg undertecknat av Katarina Lennartsson
”Nätverket för psykiatrisamordnare vill uppmärksamma FoU IFO samt vårdsamverkan
Skaraborg på en del frågetecken kring svpl i samband med tvångsåtgärder inom psykiatrin”
Beslut
Bengt skriver ett förslag på svar och skickar till Kerstin eller Angelica som arbetar vidare med
svaret.
Tas upp vid nästa möte.

14. Övrigt
Habiliteringen
Vid samverkansgruppens möte den 3/5-17 bjuds habiliteringen in för omvärldsbevakning och
dialog

15. Mötet avslutas
Vid anteckningarna

Kajsa Olén
Närhälsan
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