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Uppdrag

0.

Presentationsrunda
Pia Nilsson, enhetschef BUM är ny representant i gruppen och hälsas
välkommen.

1.

Workshop den 25 november
Representation i de lokala Västbusgrupperna
Dialog för kring vilka verksamheter som behöver vara representerade i de
lokala grupperna för att kunna arbeta i enlighet med kommande regionala
riktlinjer avseende samverkan kring barn unga 0-20 år. För att kunna svara
upp mot kommande riktlinjer behöver tandvården vara involverad i det lokala
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samverkansarbetet. Annika får i uppdrag att ta med sig frågan hem kring hur Annika
tandvården kan organisera sig för att kunna delta i de lokala
samverkansgrupperna. Annika undrar också över möjligheten att skapa
samverkansrutiner för remissförfarande när tandvården misstänker psykisk
ohälsa. Representanterna på mötet föreslår att tandvården i dessa ärenden
skickar en remiss till den vårdcentral barnet/den unge är listad på.
Dialog förs även kring mödravårdens (MVC) deltagande i de lokala
samverkansgrupperna då målgruppen nu kommer att vara 0-20 år. Ingela får i Ingela
uppdrag att bjuda in någon från MVC till nästa möte som är i april.
Målgruppen 0–20 år Linda undrar vad som har legat till grund för beslutet
kring 20 år som övre gräns. Med kunskap om Västbusriktlinjerna som ligger till
grund för kommande riktlinjer är den troligaste orsaken att
placeringsskyldigheten upphör vid 20 år. Beroende på huvudman och
verksamhet är spannet för den övre gränsen mellan 18-25 år.
Beslut: Då utvecklingsgruppen ännu inte är klara över representationen i de
lokala grupperna bordläggs ärendet kring antagande av uppdragsbeskrivning
till nästkommande möte.
Identifierade utvecklingsområden
- Gemensam Kick-off när de nya riktlinjerna är antagna
Så snart de nya riktlinjerna är antagna tar utvecklingsgruppen beslut
om att planera in en Kick-off.
- - Gemensam bas i agendan för mötena i de lokala grupperna
Carina
Utvecklingsgruppen ger undertecknad i uppdrag att sammankalla
ordförandena i de lokala Västbusgrupperna för framtagning av förslag
till gemensam bas för agenda.
- Avvikelser i samverkan
Undertecknad informerar om det förslag som ligger att regionens ITstöd för avvikelsehantering MedControlPro ska användas för
samverkansavvikelser.IT-stödet är inte anpassat för att hantera
avvikelser i samverkan och det krävs SITS-kort för att hantera
avvikelser i systemet. Ingen verksamhet inom elevhälsan i SIMBAområdet använder sig av SITS-kort och endast Socialtjänsten i Kungälv
inom barnområdet har SITS-kort och då ett fåtal.
Utvecklingsgruppen bedömer att MedControlPro behöver utvecklas
om det ska användas för avvikelser i samverkan.

2.

SIMBA-teamsarbetet
Arbetet med SIMBA-teamen börjar etablera sig i Kungälv, Stenungsund och på
Tjörn och fungerar bättre och bättre. Fortfarande saknas psykolog i Ale. Dock
har undertecknad och Anna Waller, projektledare för SIMBA-teamen haft
möte med en vårdcentral i Ale som håller på att undersöka förutsättningarna
att vara bas för och erbjuda psykolog i SIMBA-teamet. Vårdcentralerna i Ale är
eniga i att de märker skillnad när psykolog är på plats och när det saknas ett
SIMBA-team.
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3.

Livsstilsmottagningar/Mini-Maria-mottagningar
Inget nytt. Status är som vid föregående möte. HSN V kan i nuläget inte leva
upp till sina åtagande fullt ut utifrån den politiskt antagna
modellbeskrivningen och kommer att genomföra en behovskartläggning.
Om kartläggningen avser hela HSN V´s område eller enbart SIMBA-området är
oklart. Utvecklingsgruppen ger undertecknad i uppdrag att undersöka den
geografiska omfattningen av behovskartläggningen.

4.

NP-utredningar och remisser
Avseende remisser och vilken verksamhet som ska ansvara för vad råder det
delade meningar om.
Linda betonar att skolans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande
och har en skyldighet att utreda om eleven inte når utbildningsplanens mål.
Når eleven målen är det inte skolans skyldighet att utreda vidare. Johanna
lyfter att BUP har en önskan om att remisserna kommer skolan och att de
innehåller en pedagogisk kartläggning kring hur barnet fungerar i skolan samt
en bedömning från skolans psykologer kring språkstörningar och intellektuell
förmåga. Linda lyfter att skolan är mycket restriktiva till att göra bedömningar
avseende intellektuella funktionsnedsättningar. Agneta lyfter att BUP inte kan
skicka tillbaka remisser till vårdcentralen om de önskar komplettering från
skolan utan behöver då själva inhämta detta från skolan.
Frågan åter till agendan på nästa möte med syftet att försöka nå enighet i
remissflöden och vad varje verksamhet kan bidra med i utredningarna utifrån
sina uppdrag.

5.

Laget runt
Ale Startar upp den andra familjecentralen i kommunen och har flera
samverkansprojekt mellan socialtjänsten och elevhälsan. Längtar efter att åter
få en SIMBA-psykolog på plats.
Kungälv familjehuset Klippan har övergått i ordinarie verksamhet.
Socialtjänsten ser en tydlig tendens att våldet i nära relationer ökar och med
detta orosanmälningarna.
Stenungsund Socialtjänsten brottas med svårigheter att rekrytera familjehem
till mindre barn, vilket tidigare inte varit några svårigheter. För övrigt flyter
verksamheten på.
Tjörn Närhälsan har startat upp ett samverkansteam med bl.a. BUM.
Elevhälsan arbetar vidare med sitt ”Tanke- och hälsaprojekt” vars syfte är att
förebygga depression.
Barn och ungdomsmedicin Stort remissinflöde och svårigheter att hålla
vårdgarantin. Väntetid för närvarande på fyra och halv till fem månader.
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Barn och ungdomspsykiatrin BUP gjorde 2019 ett positivt resultat som dock
berodde på svårigheter att rekrytera läkare och psykologer. Väntetiderna är
på grund av rekryteringssvårigheterna lång till nybesök, utredning och
behandling. På grund av en juridisk process har BUP för närvarande inte
möjligheter att hyra in konsulter för att korta väntetiderna.
Ett samarbete kring autismutredningar har startats upp med
barnmottagningen.
BVC/MVC Psykologenhet Arbetet rullar på, dock stort remissinflöde. Enheten
har ny benämning ”Psykologenheten för föräldraskap och småbarnshälsa”
Habilitering och hälsa har ett sparbeting som bland annat påverkar
mottagningen i Kungälv. De interna processerna behöver ses över och
effektiviseras. Förhoppningsvis kommer sparbetinget inte att påverka
tillgänglighet och samverkan på ett negativt sätt.
Tandvården har under de senaste två åren sett en försämrad munhälsa hos
barn från ca sex år, vilket upplevs problematiskt.
Ungdomsmottagningarna Mycket tid går till den pågående
organisationsförändringen som innebär att ungdomsmottagningarna i
Göteborg ska gå över från kommunen till Regionhälsan. Testar internet-KBT
och det har hittills fallit väl ut.
NSPHiG Lugnt i SIMBA-området.
7.
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-
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