Minnesanteckningar
Ärende

Utvecklingsgrupp (UG) Psykisk hälsa/missbruk

Datum

2021-04-09

Plats

Skype möte

Närvarande
(√)

Christian Sandgren, ordförande
Lerums kommun
Vakant
Habilitering och Hälsa
Maria Enbuske
Lerums kommun
Jenny Ahto
NSPH i Västra Götaland (VG)
Karin Hansson
Offentliga vårdcentraler
Martti Järviniemi
Vuxenpsykiatrisk klinik Lerum
Jessica Svanström
Alingsås kommun
Marianne Fransson
Vuxenpsykiatrisk klinik Alingsås
Emma Noring
SÄS

√

√
√
√
√
√
√

Martina Bergsten
Offentliga vårdcentraler
Helena Blomqvist (adjungerad)
Offentlig rehab
Ingalill Wester
Privata vårdcentraler
Eva Öhrvall
Privata vårdcentraler
Linda Axelsson Ödman
Ungdomsmottagning
Jenny Conradson
Lerums kommun
Lena Arvidsson
Processledare för SAMLA
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare
Kerstin Nilsson
Funktionsrätt

√
√
-

√
√
√
√
√
√

Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen. Presentationsrunda då
Jessica Svanström, Avdelningschef, Avdelning vuxen på Socialförvaltningen i
Alingsås är ny representant i gruppen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-02-26
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Handlingsplan med aktiviteter 2021
Socialmedicinsk mottagning – En reviderad Modellbeskrivning och en
handlingsplan är framtagen och kommer att publiceras på hemsidan. Annonsen
om en sjuksköterska till mottagningarna har resulterat i fem intervjuer och

nästa steg är att ringa på referenser så att det blir klart. Positivt med en
eventuell start efter sommaren både i Lerum och Alingsås. Martina undersöker
möjligheten om det går att få möjlighet dokumentera i jourcentralens
journalsystem tills Millenium kommer om ca ett år. Alingsås kommun kommer
att genomföra en brukarrevision inom missbruk/beroende där Jenny från
NSPHiG kommer att metodhandleda.
Avvikelser i samverkan - UG beslutar att vid nästa möte ha en fördjupad
genomgång av inkomna avvikelser i MedControl Pro.
SIP- Samordnad individuell plan – Karolina informerar att utbildning till nya
chefer/ledare och nya SIP-samordnare är genomförd. Hon har även hållit i en
nätverksträff med SIP-samordnare och temat på detta möte var delaktighet och
förberedelse av SIP-mötet, fokus på det verksamhetsnära och frågor kring
”huret”.
Brukarmedverkan – Lena lyfter frågan om hur UG ska hantera beslutad
regionalt framtagen Handbok i brukarinflytande. Ska den implementeras? se
under punkt 7 övriga frågor.
In- och utskrivningsprocessen – Karolina återkopplar från möte med chefer kring
frågan om ”samsyn kring SIP i utskrivningsprocessen”. Det är nu tydligt att alla
som ska skrivas ut från slutenvården och är i behov av samordnade insatser ska
erbjudas en SIP, det säger även den reviderade riktlinjen för SIP. Processen
kommer att innebära ett förändrat arbetssätt där en bra planering krävs i ITtjänst SAMSA och innan utskrivning enbart ha en kort avstämning för att sedan
göra en SIP i hemmet. Ett utkast till en delregional tillämpning är framtagen och
behöver kommuniceras även med UG Psykisk hälsa och missbruk. Emma från
SÄS informerar om att de också arbetar för att få till detta nya arbetssätt.
Suicidprevention – Utbildningsinsatser av Mental Health First Aid - MHFA
instruktörer kommer att ske under hösten 2021. Christian informerar om att
Lerums kommun påbörjat en handlingsplan lokalt och att det då ska riktas med
suicidprevention mot civilsamhället.
”Case” för diskussion – Martina berättar kort om ett exempel på patientprocess.
En enskild person missbrukade för många smärtstillande tabletter, var på
akuten men personen återkom några månader senare till vårdcentralen och
skickades till akuten för förgiftningssymptom av tablettmissbruk. Hen blev
därefter inskriven i slutenvårdspsykiatrin och överremitterades därefter till
specialistpsykiatrins öppenvård i Lerum för uppföljning suicidförsök.
Vårdcentralen fick efter ett antal månader remiss från ÖVM om ett medicinskt
övertag gällande medicinering men även önskemål om en psykologkontakt.
Information gavs om att sjuksköterska på ÖVM hade kvar ett uppföljande
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ansvar kring suicidprevention. Vårdcentralen reagerade på att halva ansvaret
skulle gå över och det blev även konstigt för den enskilde.
En diskussion följer i gruppen kring ansvarsfördelningen mellan
organisationerna som tolkas på olika sätt. Det finns en Regional medicinsk
riktlinje som ska hjälpa till med övergången mellan de olika verksamheterna.
Sammanfattning av diskussionen:
Om det innebär ett förändrat arbetssätt måste det diskuteras i varje chefsled så
att förväntningarna blir de väntade. Det är viktigt att den enskilde får hjälp på
rätt vårdnivå och klargjort vem som gör vad. Psykiatrin hade tidigare
patienterna mycket längre men så är det inte längre, nu görs begränsade
insatser som inte alltid innebär att den enskilde upplever sig ”frisk” och är det
kanske inte heller, kan vara ett habitualtillstånd. Helena menar att det är svårt
möta dessa personer med oro/ångest som inte ”platsar” någonstans. De
remitteras till Rehab men det är svårt hjälpa dem då orsaken är deras psykiska
hälsa.
Handlingsplanen med aktiviteter uppdateras och publiceras sedan på hemsidan.
4.

Reviderad Uppdragsbeskrivning UG
Snabb genomgång av uppdragsbeskrivningen som även finns publicerad på
hemsidan för var och en att ta del av.
I samband med detta informerar Christian om att det är dags att till hösten byta
ordförandeskapet och utse vice ordförande. Det är regionens tur att vara
ordförande och därmed kommun som vice ordförande. Enligt uppdraget ska
Samtliga
vice ordförande efter ett år överta ordförandeskapet. UG ta med sig frågan hem representa
och ett beslut får fattas på mötet i maj.
nter i UG

5.

Avvikelser i samverkan
Bordläggs och en mer fördjupad genomgång på nästa möte

6.

Information till samordningsgruppen
Modellbeskrivning för information till maj månads möte med politiken.

8.

Övriga frågor/information
- Information om att SÄS styrelse tagit beslut om att ÖVM i Lerum ska
stängas men det återstår ett samråd med HSN V i slutet av april månad
innan det är fastslaget.
-

Lena lyfter frågan om hur UG/SAMLA ska hantera implementeringen av
Handbok i brukarinflytande? Förslag att Lena tillsammans med Kerstin,
Funktionsrätt och Jenny från NSPH VG bereder frågan till nästa möte.
Handbok i brukarinflytande finns att läsa i sin helhet på länk.
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-

-

9.

10.

I spåren av pandemin får vi till oss i många olika forum att Våld i nära
relationer har ökat i samhället. Hur ska UG ställa sig till detta? Är det en
fråga för samverkan och hur ska vi i så fall börja? Kerstin berättar att det
just nu är värre med våld kopplat till funktionshinder, en fråga som även
Länsstyrelsen arbetar med. UG enas om att Lena bjuder in
representanter från koncernkontoret inom VGR och Utväg S. Älvsborg
till första mötet till hösten. Utväg är en specialistverksamhet som
erbjuder kostnadsfritt stöd och behandling till vuxna personer som blir
utsatta för våld i nära relationer men erbjuder även stöd till barn och
ungdomar som upplevt familjevåld.
Specialistpsykiatriska närsjukvårdsteamet - SPNT, vill UG ha en
information av dem? Karolina informerar om att det nu pågår en
regional inventering av samtliga mobila team, det är många i regionen.
Det är viktigt veta vem som gör vad när det gäller besök till den enskilde
i hemmet. Emma tar kontakt med teamet och frågar om de har
möjlighet komma till nästa möte i maj.

Viktiga punkter från dagens möte
- Dialog kring samverkan för Våld i nära relationer
- Ansvarsfördelningen kring uppdrag för primärvård/specialistpsykiatri
- Bereda arbete för att implementera Handbok för brukarmedverkan
Punkter till nästa möte
 Avvikelsehantering
 Arbeta med ”Case” utskrivningsprocessen från heldygnsvården

Kopplat till aktiviteterna finns kommunikationsplanen som förtydligar vad som
ska ut i respektive organisation via UG representanterna

Nästa möte är den fredag 7 maj 14.00–16.00 troligen via Skype

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare
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