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1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-12-04
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Information: Samordningsförbundet - Insjöriket
Inbjudna gäster Monia Sarenstrand och Roya Havtash. Monia har arbetat för
Samordningsförbundet i 10 år och är utlånad från Partille kommun, hon
avslutar nu sitt uppdrag i slutet av januari. Roya är utlånad från Mölndals stad
och har arbetat på samordningsförbundet sedan 2017.
Sammanfattningsvis erbjuder Samordningsförbundet Insjöriket samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering för personer i yrkesverksam ålder som är

-
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√
√
√
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√
√

folkbokförda i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och
Alingsås. Insjöriket erbjuder stöd genom finansierade insatser till förbättrad
hälsa, ökad arbetsförmåga samt med att finna, få och behålla ett arbete eller en
studieplats. Deltagarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för
rehabilitering. Den enskilde kommer på remiss från ex. vårdcentral/rehab eller
från psykiatrin men kan också söka själv. Kriterier för att få hjälp är att den
enskilde är motiverad och vill gå vidare. Inför start av Socialmedicinsk
mottagning är Samordningsförbundet en viktig part i samverkan.
Länk till deras hemsida.

4.

Handlingsplan med aktiviteter 2020
Kopplat till aktiviteterna finns kommunikationsplanen som förtydligar vid varje
möte vad som ska ut i respektive organisation via UG representanterna.
• In- och utskrivningsprocessen psykiatri – Som vi tydliggjorde på förra
mötet var att Karolina har på grund av pandemin fått återgå delvis till
sitt arbete i HSV och är därför inte med idag och kan inte presentera ett
förslag på tillämpning.
Öppenpsykiatrimottagningen/Marianne informerar om att nu samtliga
inkomna remisser hanteras av specialistpsykiatriska vuxenverksamheten
på SÄS för att centralisera remiss- och konsultationsverksamheten. Det
innebär att remisser ska skickas till Borås, där remissen bedöms och tid
bokas på den mottagning som ligger inom det upptagningsområde som
patienten bor i, om inte det fria vårdvalet åberopas. Ansvarig för remissoch konsultationsteamet Anna-Karin Johansson, tel. 0702-787931.
Remiss skickas till: Remiss och konsultationsteamet Övm Borås Solhem
ingång 1 plan 6 Södra Älvsborgs sjukhus 50182 Borås.
Sjukvården är i en omställning idag och Övm blir mer och mer en
slimmad verksamhet. Primärvården tar inte över ”hela patienten”
eftersom de bara har möjlighet erbjuda begränsade insatser. Karin från
vårdcentral informerar om att det är svårt få remisser mottagna och de
ser att de får ”tyngre” patienter. Om inte remissen blir antagen går det
alltid att uppdatera den och skicka igen, kommentar från Övm. Övm kan
alltid vara behjälpliga i enskilda ärenden.
Rehab/Helena ser att de nu får patienter med stora psykiska problem
från Övm. Viktigt med dialog och ännu viktigare vid utskrivning från
slutenvården att en SIP blir aktuell. Hur går vi vidare när rehab inte
längre kan göra mer? Kompetensutveckling är viktigt när
ansvarsfördelningen förändras mellan parterna.

Lerums och Alingsås kommun lyfter att alla personer som varit
inneliggande inom slutenvården inte blivit inskrivna i IT-tjänst SAMSA
utan hanterades genom kommunikation/dialog utanför systemet. Emma
från SÄS tar med sig detta tillbaka till verksamheterna på SÄS. Hon lyfter
också att det är viktigt att vi följer den nya riktlinjen SIP framförallt vid
komplexa ärenden och att avvikelser registreras för att identifiera
förbättringsområden. Största utmaningen är att samtliga ska
dokumentera i IT-tjänst SAMSA. Detta har blivit bättre en kan förbättras
och gäller samtliga ingående parter.
Uppgift till nästa möte: Primärvården tar gemensamt fram ett eller ett
par ”Case” som vi kan diskutera runt så att det blir tydligt och förankrat
med verkligheten.
•

SIP - Inbjudan till SIP-utbildning den 3 mars för chefer och ledare har
gått ut och det är många anmälda. Påminnelse om att om inte SIPsamordnare är utsedda i verksamheterna är det viktigt nu då Karolina
inom kort kommer att bjuda in till en utbildning SIP även för dem.

•

Socialmedicinsk mottagning – Arbete pågår och vissa frågor kring
långsiktighet vad gäller ekonomi behöver lösas ut. Frågan kommer upp
på Samordningsgruppens nästa möte.

•

Suicidprevention – En delregional handlingsplan för suicidprevention är
framtagen och kommer att beslutas på Samordningsgruppens nästa
möte. Handlingsplanen är utifrån den regionala handlingsplanen men
formulerad att gälla även lokalt. Viktigt i detta sammanhang är att det
kommer att utbildas instruktörer i ”Första hjälpen suicid” i SAMLA och
eventuellt kan vi utbilda 6 st. istället för föreslaget antal 4. Susanne från
socialpsykiatrin i Alingsås skulle gärna se att en person från deras
verksamhet får utbildningen. Lena tar med sig frågan.

5.

Avvikelser i samverkan
Inga avvikelser lyfts på dagens möte men det är viktigt att samtliga ingående
parter identifierar mönster som kan innebära förutsättningar att göra
förbättringar.

6.

Information till samordningsgruppen
Frågan kring Socialmedicinsk mottagning och resurser.

7.

Övriga frågor/information
Status Covid- 19 i verksamheterna utifrån missbruk/psykiatri
- Ungdomsmottagningarna/Linda – För information så är nu
barnmorskorna involverade i regionens smittspårning så därför hänvisas

Representa
nter från
primärvård

Lena

-

ungdomarna till vårdcentral i vissa fall, vore det tacksamt att inte bolla
dem tillbaka till UM.
Vårdcentral/Eva – ser ett minskat flöde av personer med psykisk ohälsa.
Vaccination dröjer på grund av försenad leverans.
Övm/Marianne – Solidarisk bemanning att täcka i heldygnsvården från
dem. Upplever att patienterna är förstående i dessa tider.

8.

Årsrapporten 2020
Lena och ordförande Christian skriver rapport från UG psykisk hälsa och
missbruk.

9.

Viktiga punkter från dagens möte
- In- och utskrivningsprocessen psykiatri
- Suicidprevention
- SIP

10.

Punkter till nästa möte
 Kommunikationsplan omhändertagen
 Bjuda in någon från Funktionsrätt
 Arbeta med inskickade ”Case” från primärvården utifrån skav/avvikelser.
 Uppdrag och ansvar i UG

Nästa möte är den fredag 26 februari 14.00–16.00 via Skype

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

