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MA Samverkansgrupp psykisk hälsa 2019-09-04
Ärenden
1. Presentation Samverkansgruppen
Cajsa Quitz vårdcentralchef i Nossebro, område V8, önskas välkommen.
Karin Larsson, Bräcke Diakoni ansluter till gruppen från privata delen av primärvården.
Eva Ulfenborg, Hjo kommun, återbud.
2. NSPHiG
Filippa Gagner Jennerteg, NSPHiG informerar. 16 olika föreningar inom psykiatrins område
finns representerade. Stöd och gemenskap. NSPHiG bildades för att föreningarna ska bli
starka ihop. Se NSPHiG:s hemsida
3. Regional Handlingsplan psykisk hälsa 2018 - 2020
Se bild över hur medel fördelas i Överenskommelse psykisk hälsa.
Angelica och Rose-Marie rapporterar från dagens möte med styrgrupp Psykisk Hälsa. Förslag
till hur nya Gemensamma medel för vårdsamverkan inom ramen för Överenskommelse
Psykisk hälsa/Handlingsplan psykisk hälsa; Kunskapsstyrning, SIP (påbörjat), Upphandling
HVB, Kraftsamling för personer med samsjuklighet (psyk/missbruk), Kraftsamling barn/unga.
Utsatta grupper finns med i Handlingsplan psykisk hälsa. Det handlar om
diskrimineringsgrunderna. Ett dokument finns framtaget av NSPHiG.
4. Vårdsamverkan, organisationen
Angelica går igenom vårdsamverkansstrukturen och informerar om Samordnad Hälsa Vård
och Omsorg, SHVO. SHVO ansvarar för utskrivnings-processen, öppenvårdsprocessen, Samsa,
SIP och NPÖ vilka berör de tre huvudspåren (geriatrik, vuxna ps/m och barn/unga).
I SHVO arbetar Krister Bergqvist, Robin Ahlm och Angelica Engman på vardera 50%.
Krister ingår i Geriatri, Robin i Barn/unga och Angelica i Vuxna ps/m för att stödja och
förmedla kommunikation.
5. Pågående arbete


Integrerat arbetssätt
Kerstin redogör för det förslag tillregionalt inriktningsdokument för Organiserat
integrerat arbete som nu är ute på remiss.



Delregional tillämpning LVM
En grupp sammansatt av psykiatri/VGR, kommuner, SiS, NTE/Kriminalvården,
primärvården/VGR och polisen arbetar fram ett inriktningsdokument för Skaraborg.
Ett möte har genomförts och nästa möte är överenskommet till november.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Kostnadsfördelning
Martin informerar om att ett möte för dialog om frågan är inbokat inom kort.
Frågan är komplicerad eftersom det handlar om oklara ansvarsgränser och ekonomi.



Oklara situationer i samverkan in-/utskrivning
Kerstin informerar om ett möte 27 augusti. Bakgrunden låg i ett behov som togs upp
redan under våren -19 då frågan lyftes. Frågan gäller utskrivning då vården är oroade av
att skriva ut till en oklar social situation och osäkra på vad man kan förvänta sig av
socialtjänst. En sammanfattning av mötet kommer att lyftas till SHVO och skickas till
denna grupp. Frågan om in- och utskrivning är högst aktuell. SHVO kommer att arbeta
med den.



Trepartskonferensen
Vanja informerar om att inbjudan är utsänd och om innehåll. Filippa föreslår att
brukarperspektivet kan belysas med ett inspirerande exempel eller liknande.



Treparters uppdrag och organisering – översyn
Vanja informerar om att en översyn ska göra av uppdrag och organisation.

6. Spel om pengar
Ur 2016/17: SoU13 Samverkan vid vård stöd och behandling av spelmissbruk;
Kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer
som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar.
Förslag om att vi avvaktar RMR som visar vårdnivå och utbildning som planeras inom VGR.
Därefter kan parterna (representanter) för denna grupp ha en dialog som syftar till att ge
stöd till Treparterna och deras arbete med Lokala överenskommelserna.
7. Samverkan Skaraborg (IAPS) – Punkten bordläggs
8. Samverkansgruppens handlingsplan – Punkten bordläggs


Fysisk hälsa



Integrerade team



Bedömningsmetoder

9. Övrigt
Robert lyfter behovet av att slutenvården deltar i Trepartsmöten. Vanja tar med synpunkten
till arbetet med översynen (se punkt 5)
10. Avslut

Kerstin Söderlund

www.vardsamverkan.se/skaraborg

