Minnesanteckningar Samverkan Psykisk hälsa
missbruk/beroende vuxna 2019-10-30
Tid: 13:30-16:30
Plats: Regionens Hus Skövde
Medverkande: Kajsa Quitz, Towe Wold-Bremer, Ulrika Bergman, Lisa Vainio, Rose-Marie
Sandberg, Bengt Höglander, Helen Smith, Robert Eklund, Martin Svensson, Vanja Arrias,
Angelica Engman

Ärenden
 Trepartskonferens, uppföljning och reflektion
Bifogar Mentisvar
Vi träffade rätt med innehållet. Att de flesta ansåg sig fått med sig lite ”både och”
tolkar vi positivt.
Treparternas uppdrag och organisering
Processtöden fortsätter arbetet med att ta fram en ny uppdragshandling och fick med
sig synpunkter från deltagarna vid konferensen.


Inkomna frågor:
Drogtester- Flera kommuner vägrar numera att ta drogtester (bl.a. Skara och
Mariestad). Vid vissa tillfällen är det kommunen själva som ställer det som krav - men
patienten har ingenstans att lämna? Orimligt att psykiatrin tar drogtester när
psykiatrin själva inte har begärt det.
Diskussionen utgick från att det måste finnas rutiner för vem som ordinerar, varför och
vem som är ansvarig att ta hand om resultatet.
Bengt berättar om tillsyn från IVO som riktat kritik till Tidaholm om just detta. Därför är
det viktigt med rutiner från ffa kommunerna. Vårdcentraler kan genomföra
provtagning åt kommunen med ett underlag och efterföljande fakturering.
Ex på anledning till drogtester från kommunens sida är ”Villkor för umgänge med
barn”. Fö verkar det som att det pågår en diskussion i kommunerna om just drogtester
och huruvida kommunen ska ”ordinera” dessa och i så fall i vilket syfte. För psykiatrin
finns rutiner och samverkan med öppenvård.
FAX- Fax, det behöver finnas en klarhet i vilka kommuner som har avvecklat fax. Som
det är i dagsläget har några avvecklat och några använder. Det är svårt för sjukhuset
att veta hur man gör i alla 15 kommuner.
Vi efterfrågar vägledande rekommendation från vårdsamverkans styrgrupp ang
förhållningssätt/delregional rekommendation till användande av fax. VS Styrgrupp har
möte 21/11 och frågan kommer att tas upp då. Vi kan inte arbeta olika, jätteviktigt
med diskussion i lokal trepart. Respektive verksamhet ansvarar föra att ta fram så säkra
rutiner som möjligt för användande av fax.



Kostnadsfördelning - info efter mötet 22/10
Ett möte har ägt rum mellan sjukhuset och kommunen för att behandla frågan kring
kostnadsfördelning i samband med placering på HVB.

SIP ligger som grund för att utröna individens behov. SIPen i sin tur kan användas då
det uppstår diskussion kring kostnadsfördelning i samband med placering. Vilka behov
var det vi var överens om att vi skulle tillgodose och hjälpas åt med? Ingår behovet av
särskilt boende ex. opartiskt (ej direkt inblandade) Det betonas hur viktigt det är med
tillit för varandras kompetenser och bedömningar. Det är också viktigt att ta reda på
vad som ingår i den boendeplats man köper.


Ordförande 2020-2021 Det är dags för kommunerna att ta över ordförandeskapet efter
primärvården. Kommunerna har föreslagit Helen Smith som tillträder som ny
ordförande i Samverkansgrupp Psykisk hälsa missbruk/beroende vuxna from januari
2020. Övriga representanter i samverkansgruppen ställer sig bakom beslutet.



Psykiatrins deltagande/representation i samverkansgruppen (Rose-Marie)
Rose-Maries lämnar som verksamhetschef för SkaS psykiatri. Rekrytering av ersättare
pågår och är i slutfasen, namnet tillkännages inom kort. Samverkansgruppen lyfter
fram tidigare uttalade önskningar om att psykiatrin är välrepresenterade och gärna
med personer från öppen- så väl som slutenvård. Rose- Marie tar med sig detta och
meddelar processtöden vilka som ska kallas till nästa möte.



Finansiella medel till Vårdsamverkan från Överenskommelse psykisk hälsa
Angelica presenterar en bild över de de regionala medel som kommer att komma till
oss och berättar om hur de förväntas att omhändertas. Det är ganska mycket pengar
och det är viktigt att vi i Vårdsamverkan Skaraborg kommer överens om hur vi ska
arbeta. Det är i synnerhet SG för PH och B&U som ”får uppdraget” men även SG
Geriatrik behöver involveras.
PPT-bild om detta bifogas.
Samverkansgrupperna för PH och B&U behöver träffas för att diskutera detta
tillsammans med utgångspunkt från bla ÖK för psykisk funktionsnedsättning, missbruk
och beroende, Handlingsplan 13-29 samt Regional handlingsplan PH. Processtöden får i
uppgift att tillsammans med motsvarande kollegor i B&U anordna/samordna ett sådant
möte till i början av nästa år.
Det här hänger väldigt tight samman med SIP och Samverkanskompetens i Skaraborg
och därmed behöver arbetsgruppen för samordnad hälsa, vård och omsorg involveras
också.
Till nästa gång ska vi titta igenom ÖK och handlingsplanen (länkade) och tänka till på
hur vi kan använda medel i samverkan på ett bra sätt.
Ett tips är att gå in på hemsidan för Regional handlingsplan och titta på den uppföljning
(länkad) som görs. Där kan man se hur vi uppfyller indikatorerna för målen på regional,
delregional och lokal nivå.
Samverkansgrupperna måste ta fram ett gemensamt förslag till styrgruppen för
vårdsamverkan hur pengarna ska fördelas/användas.



Arbetsgrupp psykiatri (SHVO)
5/11 startar en arbetsgrupp med uppdraget att göra utskrivningsprocessen från psykiatri lättare
för parterna att förstå. Detta uppdrag har vår sg givit SHVO. Se bifogad UH.
Sammankallande är Margareta Liljegren, representant för SHVO arbetsgrupp.



Hemläxa ta med positiv händelse!
Vi ger oss själva en hemläxa till nästa möte att kort återberätta om en positiv händelse i
samverkan från vår vardag.


Nästa möte 11 december.
Tider för vårens möte: 19/2, 25/3, 13/5, 9/9, 9/10 (konferens)11/11, 9/12

