Minnesanteckningar Samverkansgrupp VPMB 2020-03-25
Deltagare
Anneli Koivuniemi, Bengt Höglander (ordf), Robert Eklund, Ulrika Bergman,
Filippa Jennerteg, Kajsa Quitz, Piotr Wysota, Åsa Ålebring, Lena Bjugård
Bränfelt, Tove Wold-Bremer, Angelica Engman, Vanja Arrias, Emma Hallgren
och Kerstin Söderlund. Sju via länk och sju i rummet.

1. Välkomna, presentation
2. Ordförande 2020 och ny kommunrepresentant
Bengt Höglander har tillfrågats om att överta ordförandeposten sedan Helen
Smith slutat. Bengt har accepterat och axlar rollen som ordförande i första
hand 2020.
Ny representant på kommunsidan är Ylva Morén, socialchef Vara kommun.
3. Föregående mötets anteckningar
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
4. CAN:s drogvaneundersökning
Tove Wold Bremer informerar om den senaste drogvaneundersökningen som
genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
var tredje år. Den finns tillgänglig på web och ger en bild av hur de unga som
snart tillhör målgruppen för denna samverkansgrupp använder tobak,
alkohol och narkotika nu, över tid och per kommun och vilken inställning de
har i olika frågor som berör användning. Länk

5. Rapport om avvikelser från Personliga Ombuden.
Sedan tidigare finns en överenskommelse mellan Samverkansgruppen och
Länsstyrelsen/ordförande för Personliga Ombuden i Skaraborg i fråga om
den sammanställning av avvikelser som tas fram. Sammanställningen visar
brister i bemötande och samverkan och ska lämnas till samverkansgruppen
årligen. Vid mötet diskuteras sammanställningen och frågan uppkommer om
vad Samordningsförbunden (som får sammanställningen) använder den till.
Beslut:
 Efter dialog beslutas att samverkansgruppen kontaktar
Samordningsförbunden i Skaraborg för att efterhöra hur
sammanställningen används.
6. Från Arbetsgrupp In- och utskrivning från psykiatrisk vård
Emma Hallberg ingår i den grupp som bildats för att underlätta samverkan
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård avseende psykiatrin. I
gruppen ingår företrädare för primärvård, specialistpsykiatri och kommuner

och den leds av Margareta Liljegren. Emma berättar att gruppen hittills haft
tre möten och att en rapport planeras till hösten 2020. Samverkansgruppen
ser gärna att den dialog som förs i gruppen löpande kan ta fram
förbättringsområden så att samarbetet kan underlättas. Angelica Engman tar
på sig att ta med sig den frågan till arbetsgruppen.
Beslut:
 Angelica Engman kontaktar Margareta Liljegren för en dialog om
hur gruppens arbete kan användas för att förbättra samverkan
löpande.
7. Treparter
Vanja Arrias och Kerstin Söderlund redogör för de svar (76) som lämnats
som enkätsvar av representanter i Treparterna. En skriftlig rapport kommer
att tas fram. Över lag fungerar arbetet i Treparterna bra. Några Treparter
uppger dock att det inte fungerar optimalt.
Vidare redogörs för det förslag till Uppdrag till Treparter och Mall för Lokal
Överenskommelse som tagit fram.
Slutligen lämnas förslag till att uppdra till Treparterna att bistå vid revidering
av Vägledningen.
Förslag från gruppen: Att det skrivs in i uppdraget att Treparter ska bidra till
revideringar av stöd- och styrdokument (exempelvis Vägledningen) och att
Treparter ska använda information/uppföljningar inom området för sitt arbete
(exempelvis uppföljningar av Handlingsplan Psykisk Hälsa,
drogvaneundersökningar, avvikelser och liknande)
Beslut:
 processtöden tar fram rapport utifrån svar på enkäten.
 processtöden erbjuder stöd till de Treparter som uppgivit att
samarbetet inte fungerar optimalt.
 förslag till Uppdrag för Treparter och Mall för Lokal
Överenskommelse skickas ut till Samverkansgruppen för synpunkter
innan de fastslås.
 Treparterna uppdras att bidra vid revidering av Vägledningen.
8. Om medel och tänkt användning HP Psykisk hälsa.
Kerstin redogör för tänkt användning av de medel som tillställs delregional
vårdsamverkan utifrån Överenskommelse Psykisk hälsa.
Medel finns hittills enligt följande:
- Samverkanskompetens (medel från ÖK 2019)
- Samsjuklighet (medel från ÖK 2019)
- SIP (medel från ÖK 2019)
- Barn och Unga (medel från ÖK 2019)
- Suicidprevention (medel från 2020)
För Samverkanskompetens (ett arbete som redan pågår) finns en plan
antagen. För att klargöra behov för område samsjuklighet och barn/unga har
en workshop har genomförts. Förslaget till plan för samsjuklighet är klar och
diskuteras vid detta möte. Förslag till planer för användning av övriga medel
är under framtagande. Beslut fattas av Vårdsamverkans styrgrupp under
våren 2020.

Förslag om användning av medel för arbete med samsjuklighet (470 845 kr)
har sänts ut med inbjudan och diskuteras.
Beslut:
 att ställa sig bakom föreslagen plan för arbete med samsjuklighet.
1. Förslag Rutin Kostnadsfördelning
Enligt underavtalet till Hälso- och sjukvårdsavtalet (Överenskommelse
om…) kan parterna dela på kostnaden för en person som bedömts vara i
behov av exempelvis behandlingshem. I Skaraborg har ett antal diskussioner
i olika ärenden lett till sådan kostnadsfördelning. Det har dock saknats en
rutin. Ett förslag till rutin har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
verksamhetschefer inom specialistpsykiatrin och kommuner. Förslaget
diskuteras vid dagens möte.
Beslut:
 att anta rutinen som gemensam rutin för parterna
 att publicera den på vårdsamverkans hemsida
 att sprida den brett för kännedom och implementering
 att följa upp användning och vid behov revidera rutinen ett år från
beslutet (våren 2021).
Rutinen har också beslutats av Samverkansgrupp Barn/Unga.

//
Kerstin Söderlund
Processtöd

