Minnesanteckningar
NOSAM Psykiatri Västerstadsdelarna

Närvarande:

Datum:2017-03-09

Ann Sundström, Närhälsan Frölunda, ordförande
Ingegärd Ljungqvist, hälso och sjukvård, AFH
Mari Borre, psykosvård väst
Fredrik Blomqvist, Wästerläkarna
Sergio Carrasco, psykiatri Frölunda
Sara Andersson, Johannesvården (ersätter Emma Krantz)
Paula Bertilsson, Närhälsan Askim
AnnBrith Davidson, Västra Göteborg, IFO/FH
Christina Sundesten AFH/IFOFH
Bodil Sandquist, Västra Göteborg, IFO/FH
Kaj Larsson, AFH IFO/FH
Karin Reinhardt, processtödjare/koordinator

Förhindrade: Monica Johansson-Lundgren, BUP
Inbjudna:

Tid:

Kristina Nyckelgård, MAS Västra Göteborg

Katarina Wikström, MAS AFH

Kristina Moro, koordinator för Social Insatsgrupp Västra Göteborg
Cecilia Axelsson, processledare Temagrupp psykiatri
08.30 – 10.00

Mötespunkter
•

Inledning och presentation

•

Social insatsgrupp i Västra Göteborg, Kristina Moro
Den sociala insatsgruppen stöder grovt kriminella mellan 18 och 25 år som vill
hoppa av. Grupper finns i Angered, Östra Göteborg, Västra Hisingen, Norra
Hisingen och Västra Göteborg. Två processledare vid Social resursförvaltning
samordnar och skapar förutsättningar för grupperna. Nära samarbete med
Kunskapscentrum som arbetar med avhoppare centralt i kommunen.
Den sociala insatsgruppen ser ett stort behov av samarbete med sjukvården och
önskar i första hand att en vårdcentral skulle kunna finnas tillgänglig och ta
emot personerna som gruppen har kontakt med. Det rör sig om ett fåtal
personer per år. De närvarande vårdcentralerna tar med frågan för
övervägande.
Kristina skickar bildspelet med information om arbetet till sekreteraren för
vidarebefordran till NOSAMs medlemmar.
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Information från Temagrupp psykiatri, Cecilia Axelsson
Cecilia skickar bilderna till sekreteraren för vidarebefordran till NOSAM.
Cecilia redogör för prioriterade målområden för Temagrupp psykiatri;
Samordnad vård, stöd och omsorg
Samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom och med
somatisk översjuklighet
En rad aktiviteter pågår för att få igång mellanboende för personer med
beroende och psykisk ohälsa samt för personer med psykos. Ansvaret ska delas
mellan regionen och kommunerna.
Framtid:
Gemensamt ansvar – individen i centrum
Partnerskap
Vård i egna hemmet
Integrerade arbetssätt och verksamheter
Förebyggande och främjande arbete
Förutsättningar för att lyckas:
Struktur för samverkan
SIP
VoS som samverkansmodell
Integrerade arbetssätt och samverkan

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (fd
betalningsansvarslagen)
Konsekvenserna av nya lagen diskuteras. Den innebär stora förändringar för
både kommun och sjukvård. Deltagarna ser risker för ökad administration. Det
kommer att vara antingen psykiatrisk öppenvård eller primärvård som
ansvarar för vårdplaneringen. Ingegärd Ljungqvist ser risker med att
vårdplaneringen ska äga rum i patientens hem efter hemgång. Paula Bertilsson
informerar om att Närhälsan planera att skapa vårdplaneringsteam för att klara
de nya kraven.
Sergio Carrasco informerar om att alla patienter får tid för besök inom två
veckor om slutenvården bedömt att det finns ett fortsatt behov av öppenvård.
Alla är överens om att lagen behöver förberedas. En strategisk beredningsgrupp
i regionen skriver överenskommelser som troligen blir klara under våren. Dessa
kan användas i den lokala planeringen.
Betalningsansvaret träder i kraft 2019.

Den lokala överenskommelsen om samverkan kring personer med
betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom
Mari Borre skickar originaldokumentet för underskrift till berörda. Skickar även
dokumentet elektroniskt.
Föregående anteckningar
Inga synpunkter

Årsrapport 2016 och verksamhetsplan 2017
Årsrapporten är inskickad till Temagruppen.
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Till nästa möte gör Karin Reinhardt ett förslag till verksamhetsplan för NOSAM
psykiatri 2017.

Övriga frågor
Angående SIP
Ingegärd Ljungqvist informerar om att en av de viktigaste punkterna inom
projektet för att hitta förbättringsåtgärder i arbetet med personer med psykisk
ohälsa som genomförs tillsammans med Majorna/Linné är att använda SIP.
Kaj Larsson berättar att samtliga socialsekreterare inom ekonomisk bistånd
fått grundutbildning i SIP. Ser ett behov av att använda instrumentet i
samverkan med aktörerna i socialförsäkringssystemen, ex vis försäkringskassan
och arbetsförmedlingen.
Paula Bertilsson informerar om att Lokala Västbusgruppen har flera
grundutbildningar i Västbus/SIP. Det har blivit tydligt att det finns behov av
mötesledarutbildning. Detta behov finns även på vuxensidan. Vore bra med en
generell mötesledarutbildning i att leda SIP-möten.
Bodil Sandquist efterlyser en central utbildning. Cecilia Axelsson tar med
frågan till Kommun och sjukvård i samverkan.

• Nästa möte
Torsdag den 18 maj kl 8.30 – 10.00 Hörnrummet, Nymilsgatan 2
Vid anteckningarna
Karin Reinhardt, koordinator
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