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Minnesanteckningar för Samverkansgrupp Vuxna, Psykisk
hälsa, Missbruk/Beroende 2020-05-13
Närvarande:
Bengt Höglander, socialchef Tidaholm kommun (Ordförande)
Filippa Gagner Jennerteg och Jenny Ahto Brukarrepresentant, NSPHiG
Kajsa Quitz Primärvård (Närhälsan)
Lena Bjugård-Brämfeldt Psykiatri, Skaraborgs sjukhus
Lenita Hägg Psykiatri, Skaraborgs sjukhus
Tove Wold Bremer Skaraborgsenheten (Folkhälsan), VGR
Åsa Zöölig Ålebring Primärvård (Närhälsan)
Ylva Morén, Vara kommun
Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund
Vanja Arrias, utvecklingsledare, Närhälsan
Emma Hallgren, vik processtöd SkaS
Martin Svensson, processtöd SkaS
Gäster:
Lina Ljung Rosecke, Barnskyddsteamet Västragötalandsregionen
Tina Andersson, regionutvecklare Västragötalandsregionen
Margareta Liljegren, enhetschef Vårdplaneringsteamet Skaraborgs Sjukhus

1. Informationspunkt
Spridning av riktlinjen vid oro för väntat barn: Tina Andersson och Lina Ljung
Rosecke.
Tina och Lina informerar om den nya riktlinjen som antagits. Bakgrunden är att det
ibland kan finnas oro för det väntade barnet och behov av stödinsatser som kan
behöva samordnas. Gemensam arbetsmodell med tydliggörande ansvarsfördelning
och samverkan. Förslag på gemensam implementeringsmodell och uppföljning.
Digital konferens kommer 200910, anmälan via regionkalendern. Material för
presentation och diskussion kommer och även en film om riktlinjen.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Reflektioner:
- Verkar naturligt att lägga ansvaret för spridning av riktlinjen i kommunerna
på socialchefer, då de har kännedom om vilka nyckelpersoner som är
lämpliga att sprida riktlinjen. Vore bra om hela socialchefsgruppen fick
presentationen från Lina och Tina. Tidigare Västbus också lämpligt forum.
Socialchefer kan också ta hjälp av övriga förvaltningschefer
- Finns det material för brukare som patient/brukarföreningarna kan lämna
ut, med information om vilken hjälp och vilket stöd man kan få? Nej, det
finns inte ännu. Den film som kommer är mer lättillgänglig, med en intervju
med en förälder som berättar hur det var att få stödet.
- Verksamhetscheferna inom psykiatrin lämpliga att sprida riktlinjen.
För er som vill bjuda in Lina och Tina - skicka kontaktuppgifter eller inbjudan.
Bildspel bifogas.

2. Information och diskussion
Arbetsgrupp In- och utskrivning från psykiatrisk vård, återkoppling:
Margareta Liljegren, enhetschef Vårdplaneringsteam.
Gruppens arbete nu avslutat. Har följt den regionala rutinen och gått igenom.
Hur gör vi i dag?
Hur borde vi göra?
Hur kommer vi dit?
Kan vi ge uppdrag tillbaka till SHVO ang utbildningsinsatser? Vem gör vad? Möte
tillsammans med SHVO för att tydliggöra. Bifoga bildspelet. Lenita:
specialistpsykiatrin har ju ett utbildningsansvar – varför tänker vi som vi gör utifrån
kunskapen om patientgruppen, vilka insatser behöver patienten för att kunna behålla
förmågor och hälsa.
Beslut: Processtödsgruppen får i uppdrag att ha en dialog i frågan och se hur vi kan
genomföra utbildnings/informationsinsatser tillsammans med SHVO. Processtöden
får i uppdrag att återkoppla till samverkansgrupp med förslag.
Bildspel bifogas.
3. Information och diskussion
Planering Medel och planer psykisk hälsa
Något beslut kommer att fattas i eftermiddag i ledningsgruppen kring fördelning av
medel. Bifoga Kerstins bildspel?
4. Diskussion
Förslag reviderad handlingsplan
Kerstin föredrar förslaget till reviderad handlingsplan.
Beslut: Handlingsplanen antas med tillägg av brukarmedverkan i punkt 2
(Gemensamt lärande) samt att införa integrerade arbetssätt.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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5. Kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet
Hur implementerar vi rutinen så att den blir väl känd?
Reflektioner:
- Från kommunsidan lämpligt att gå via socialchefsgruppen för att göra den
känd.
- Viktigt att den också görs känd i treparterna.
- Viktigt att det görs känt att kostnadsfördelning kan göras först om det
föregåtts av en överenskommelse mellan parterna. Det krävs en
kunskapsspridning att det handlar om en gemensam planering.
- Kan psykiatrins processtöd gå ut till treparterna och informera?
- Felaktiga förväntningar om man går in och tror att psykiatrin går in med en
tredjedel vid oenighet. ”Beskriva de olika kedjorna vi har”.
- Ömsesidigt lärande och respektera varje huvudmans områden.
Sammanfattning: Berörda parter bör säkerställa att rutinen är känd i
organisationerna. Tillse att treparterna får kunskap om psykiatrins arbete. Finns
också behov av dialog kring kunskapsspridning och samverkanskompetens för att
öka förståelse och samverkan mellan huvudmän.
6. Återkoppling systemfel Personligt Ombud
Norra Skaraborgs svar om systemfel/PO:
Egentligen har inte samordningsförbundet något med styrgruppen för PO att göra
formellt, men utifrån att det till stor del är samma personer i styrgruppen för PO som i
beredningsgruppen kom vi på att vi samordnar dessa mötestillfällen. Det är
Mariestads kommun som ansvarar för den delen av mötet, skriver anteckningar,
noterar alla systemfel och ansvarar för att Länsstyrelsen får sina rapporter. Men alla
parter, Närhälsan, Psykiatrin, Fk, Af och kommunerna s IFO är ju med på mötet,
diskuterar systemfelen, hanterar dem efter bästa förmåga och sen följs det upp på
nästkommande möte. Enkelt, smidigt och fungerar ganska bra faktiskt. Ett bra
exempel på samverkan J
Västra (Östra) Skaraborgs svar:
Beredningsgruppen får rapport i maj. Var och en tar hem till sin verksamhet. Följs
upp i Beredningen i november. Vi har fått 2019. Man har nästa möte 6 maj.
Tidaholms kommun har med anledning av förslaget om sammanslagning av de tre
samordningsförbunden till ett stort samordningsförbund lämnat in ett yttrande till
samordningsförbundet. Tidaholms kommun framför i yttrandet en önskan om att
samordningsförbundet arbetar mer skaraborgsövergripande med systemfel och
övergångarna mellan de fyra myndigheterna, detta för att förhindra att människor
faller mellan stolarna snarare än att stödja små lokala utvecklingsprojekt.
Informationspunkter
-

Trepartskonferens oktober, första planering "som-om" 27 maj
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Vi arbetar som om vi kan hålla en trepartskonferens ändå, detta blir ett första
möte för att diskutera aktuella ämnen/frågeställningar som kunde vara lämpliga
att ta upp.
- Treparter, återkoppling utskick
De kommuner som har svårigheter med att få Trepart att fungera har möjlighet
att kontakta processtöden för att få stöd i sitt arbete. Ny mall för Lokal
överenskommelse och reviderat Uppdrag för Treparter har skickats ut med
uppmaning att göra nya överenskommelser senast under tidig höst 2020.
Treparterna har också ombetts att gå igenom Vägledningen och inkomma med
synpunkter/förslag till revidering.
- LARO; Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. I Skaraborg
nu. Nytt kunskapsstöd, Integrerad vårdform!
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2020-3-6607.pdf
SkaS håller på att se över hur man kan få en läkare till stöd för opiatmissbrukare i
Skaraborg, det saknas idag.
Inga övriga frågor.

Bilagor







Länsgemensam riktlinje vid oro för väntade barn
Bildspel Länsgemensam riktlinje vid oro för väntade barn
Förslag reviderad handlingsplan
Powerpoint arbetsgrupp psykiatrins utskrivningsprocess
Bildspel Planering Medel och planer psykisk hälsa

Vid anteckningarna:
Emma Hallgren och Vanja Arrias

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Kallade

Processtöd
Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund
kerstin.soderlund@skaraborg.se
Martin Svensson, sjuksköterska, Rättspsykiatriska avdelningen Skaraborgs Sjukhus
martin.h.svensson@vgregion.se
Vikarie Emma Hallgren, utskrivningssamordnare Vårdplaneringsteamet
emma.hallgren@vgregion.se
Vanja Arrias, utvecklingsledare, Närhälsan
vanja.arrias@vgregion.se

www.vardsamverkan.se/skaraborg

