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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Då alla inte tidigare träffats görs en kort presentationsrunda. Anette Karlsson,
nytillträdd chef för elevhälsan som ersätter Annika Sunesson och Dennis
Reinhold, nytillträdd sektorchef för skolan, som ersätter Catharina Bengtsson
hälsas välkomna till utvecklingsgrupp barn och unga/Västbus.

2.

Brukarmedverkan och brukarinflytande
Koncernkontoret och Västkom har valt att satsa på utvecklingen av
brukarmedverkan genom att anställa en resurs om 100 % för
vårdsamverkansarenorna i länet samt en resurs om 100 % för
brukarorganisationerna. Deras uppdrag är att utveckla arbetssätt, strukturer
och rutiner kring systematisk brukarmedverkan.
Lars och Sara för dialog med och ger information till utvecklingsgrupperna
kring brukarmedverkan och brukarmakt utifrån bifogad PP-presentation.
Uppdraget har bland annat sin utgångspunkt i den kartläggning Sara gjorde
2017 kring brukarmedverkan. Sara har även varit projektledare för
brukarrevision av SIP.
För att påminna professionen om att inhämta synpunkter från brukarna
föreslår Agneta att det i minnesanteckningarna finns en stående punkt om
synpunkter från brukarrepresentanterna inhämtas under mötet. Likaså
föreslår hon att det i checklistor ute i verksamheterna tillförs en punkt om den
enskildes tillfrågats om sin uppfattning i det individuella mötet.

3.

Mötestider och former år 2019
Årets mötestider är förlagda med 30 minuters överlappning, vilket under
hösten visat sig inte varit optimalt då det känts oklart när det ena mötet slutat
och det andra börjat. Utvecklingsgrupperna enas om att separera mötena och
beslutar om följande tider för året:
Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga/ Västbus:
15 april kl.10:00 - 12:00
02 sep
kl.10:00 - 12:00
18nov
kl.10:00 - 12:00
Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - Vuxna:
15 april kl.13:00 - 15:00
02 sep
kl.13:00 - 15:00
18nov
kl.13:00 - 15:00
Lokal vid samtliga tillfällen är: Orkidén, Psykiatriska mott, Kungälvs sjukhus.

4.

Revidering av rutin för avvikelse/händelsehantering
SIMBAs rutin för avvikelsehantering samt tillhörande blanketter har
reviderats. Samordningsgruppen antog revisionsförslaget, som tagits fram av
arbetsgrupp, i december. Den gamla rutinen togs fram år 2013 och rutinen
behöver harmoniseras utifrån nu gällande lagstiftning, regionala och
delregionala överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Då det ännu inte finns
något IT-stöd som samtliga berörda verksamheter kan få tillgång till behöver
rutinen fortsatt baseras på manuell hantering.
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Viktigt med den nya rutinen är att vi fokuserar på avvikelser på systemnivå
och hittar bra arbetsformer för uppföljningsarbetet. När den reviderade
riktlinjen för Västbus börjar att gälla kommer alla avvikelser att hanteras enligt
samma rutin. Enligt gällande rutin ska avvikelser och händelser gemensamt
analyseras två gånger/år. Då representanterna i gruppen inte är bekanta med
den nya rutinen bordläggs ärendet avseende former för uppföljning till nästa
möte. Rutinen bifogas minnesanteckningarna.
5.

Nya/reviderade regionala riktlinjer för Västbus - Samverkan för barn
och ungas bästa
Workshops våren 2019 Dialog förs kring hur de nya/reviderade riktlinjerna för
Västbus, som med största sannolikhet träder ikraft i vår, ska implementeras i
SIMBA-området. Utvecklingsgrupperna enas om att förlägga implementering
till andra halvan av september med ett tillfälle i Stenungsunnd och ett tillfälle i
Kungälv samt att man går ut med en bred inbjudan. Datum för
implementeringen fastställs på nästkommande möte.
Dialog förs kring representationen i de lokala Västbusgrupperna, som skiljer
sig åt mellan kommunerna. Anette, som har arbetat i tre av SIMBAs
kommuner, lyfter behovet av att samla de lokala Västbusgrupperna för
gemensam dialog kring deras styrgruppsuppdrag i syfte att öka likriktningen i
uppdraget. Frågan åter till nästkommande möte.
Primärvårdens deltagande i de lokala Västbusgrupperna Med undantag från
Tjörn och Närhälsan där är inte vårdcentralerna representerade i det lokala
Västbusgrupperna. Då vårdcentralerna idag har ett tydligare första linjen
uppdrag gällande lindrig psykisk ohälsa hos barn och unga behöver
vårdcentralerna vara delaktiga i det lokala samverkansarbetet. Dialog förs
kring hur vårdcentralerna på bästa sätt involveras. Utvecklingsgrupperna enas
om att föreslå Samordningsgruppen att börja med att vårdcentralscheferna
som har SIMBA-psykologer anställda deltar när de lokala styrgrupperna för
Västbus har möte och för information och beslut till och från övriga
vårdcentraler i kommunen vid NO-gruppmötena.

6.

Lokal riktlinje för samverkan med mödra-barnhälsovårdsteamet
Vårdsamverkan i Göteborgsområdet har ställt fråga till SIMBA om man vill
anta de reviderade riktlinjerna samt om man vill ha SIMBA-loggan på
dokumentet. Revideringarna ska enligt information vara små. Innan beslut tas
i frågan vill utvecklingsgrupperna ha information om revideringarna.
Carina
Processledaren får i uppdrag att förhöra sig om vilka revideringarna är.
Vid antagande tar utvecklingsgrupperna beslut om att SIMBA-loggan tillförs
dokumentet. Punkten åter till nästa mötes agenda.

6.

SIMBA-teamen
Arbetet med SIMBA-teamen är inne i en viktig utvecklingsfas. Arbete pågår
med att ta fram tydligare riktlinje för arbetet med och i SIMBA-teamen likaså
att tydliggöra konsultationsmodellen med BUP. Agneta Hamilton och Sven
Ernstsson BUP har bjudit in till dialogmöten kring samverkan med BUP i
samtliga kommuner.
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Samtyckesblanketten är under utveckling, lika så pågår arbete med
framtagning av blankett för hänvisning av ärenden till SIMBA-teamet.
Uppföljning både ur verksamhets- och patientperspektiv är inplanerat till
mars.
Särskilda medel för psykologerna finns fram till och med halvårsskiftet 2019.
Ny psykolog tillträder sin tjänst i Ale i början av februari, där Älvängens
Läkarhus nu har uppdraget. VC Kusten stöttar upp med kompetens i avvaktan
på tillträdet. SIMBA-psykologen i Stenungsund slutade i fredags och
rekrytering av ny pågår.
Målsättning är att under året kunna implementera SIMBA-teamen i ordinarie
verksamhet genom samverkansavtal mellan berörda vårdcentraler och
kommuner. Projektledarstöd omfattande 20% finns förhoppningsvis under
hela år 2019.
7.

Övrigt
Socialmedicinska mottagningar Katarina informerar om att arbete är utfört
med framtagning av ett gediget underlag för modellbeskrivning för
Socialmedicinska mottagningar. Utifrån underlaget ska en kortfattad
modellbeskrivning tas fram för arbetet med Socialmedicinska mottagningar i
SIMBA-området. Underlaget ska kompletteras med uppföljningsparametrar
och konsultationsmodell med psykiatrin.
Beslutsprocessen ser ut enligt följande:
*Reviderade underlag behöver vara klart för utskick till berörda verksamheter
senast den 7 januari, för att möjliggöra intern dialog.
*Anna skriver fram ärende till HSNV´s möte den 20 december om
senareläggning av beslutsprocessen till den 22 mars för HSN V och förlängning
av nuvarande avtal, gällande läkarmedverka, till den 31 mars 2019.
*Beslut om antagande av kortfattade modellbeskrivning i
samordningsgruppen den 30 januari.
* Beslut om antagande av kortfattade modellbeskrivning i SIMBAs politiska
samrådsgrupp den 22 februari.
Gemensam introduktionsutbildning för nyanställda År 2013 formaterades
formellt en arbetsgrupp inom SIMBA vars uppdrag bland annat var att ordna
årligen återkommande introduktionspaket med teoretisk utbildning och
auskultation i varandras verksamheter. Arbetsgruppen bestod av en
representant från varje kommun och en representant från psykiatriska
kliniken. Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - Vuxna beslutade i september att
reaktivera arbetsgruppen samt att gruppen skulle få i uppdrag att ta fram nytt
introduktionspaket med erbjudande om den teoretiska introduktionsdagen i
början av år 2019. Då Ale, Stenungsund och Tjörn ännu inte meddelat Marita
vem som blir deras representant i gruppen har gruppen inte kunnat påbörja
sitt arbete.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

