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Samverkansgruppen Vuxna Psykiatri och missbruk/beroende
Minnesanteckningar 181213
Närvarande
Bengt Höglander, Ulrika Bergman, Eva Ulfenborg, Helen Smith och Robert Eklund för kommunerna.
Maia Nilsson VGR/psykiatrin, Angelica Engman VGR/Primärvården (ordförande), Kerstin Söderlund
(processtöd).
1. Föregående anteckningar
Inga synpunkter
2. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls
3. Förslag om workshop utifrån Uppdrag granskning – Vem kan rädda Sanne
Beslut: Var och en ser programmet och vi har en workshop där vi diskuterar vad vi i
Skaraborg kan göra i samverkan och var och en för sig, trots systemfel.
Processtöden förbereder workshopen.
4. SAMSA i öppenvårdsprocess, kommer SAMSA att användas av kommuner i SIP-arbetet.
Viktigt med dialoger om vilken information vi skriver i SAMSA och till vem. Verksamheterna
kalibrerar sig så småningom. Eventuellt kommer en arbetsgrupp att tillsättas av
AU/Implementeringsgruppen (in- och utskrivning) som diskuterar vilken information som är
relevant och viktig.
Svar från Adam Krantz om SIP-möjlighet i SAMSA utanför Samverkan in- och utskrivning:
För att ha tillgång till SIPen så behöver man ha en inkorg i SAMSA. Men lägger man upp en
inkorg för ”Hentorpsskolan” så behöver man nog ha rutiner inom kommunen för hur dessa
inkorgar hanteras. Man kan ju komma överens om att inkorgen bara hanterar SIPar och inget
annat. Är man medveten om hur man lägger till parter så behöver aldrig någon annan enhet
än de som är berörda veta om att det pågår SIPar.
5. Uppdragshandling fr 2019. Namnbyte
Beslut om att anamma det nya namnet Vuxna Psykisk ohälsa och missbruk/beroende och att
föreslå styrgruppen att besluta om det förslag till uppdrag som tagits fram.
6. Processtöd
Mattias Ekman, samordnande, ssk på rättspsykiatrin, ansluter troligen från psykiatrin
Vanja Arris, ssk från Närhälsan, ansluter från Primärvården 7/1. Hon blir också koordinator i
geriatrikspåret.
7. Nätverk för missbruks- och beroendefrågor
Nätverket har varit ett nätverk under Kommunalförbundet. Det läggs nu ner till förmån för
ett nytt nätverk som omfattar både psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Eftersom
Nätverket omfattar både VGR/psykiatri, kommunerna och Kriminalvården på handläggarnivå
och då samverkan i nätverket både skapat samsyn och metodutveckling, ställs frågan till
samverkansgruppen om det finns anledning att bevara det. Det finns både nackdelar och
fördelar och samverkansgruppen beslutar att be det nybildade nätverket att diskutera frågan
och återkomma.
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8. IAPS
Angelica informerar om läget.
I februari arrangeras en konferens om IAPS för information och ev workshop. Lokalt kommer
man sedan att få göra gemensamma kartläggningar med syfte att belysa de kritiska nycklarna
i IAPS (SIP, samverkanskunskap, teamkompetens, intern samverkan och ledning/styrning).
Ledningar och politik bjuds in till separat information. Gruppen påpekar vikten av att
ledningar är införstådda.
9. LVM
Samverkansgruppen beslutar att föreslå styrgruppen att ge samverkansgruppen i uppdrag att
ta fram en tillämpningsanvisning om LVM lik den som tagits fram i Göteborgsområdet.
10. Trepartskonferens, den som varit och framåt
Beslutas att bordlägga punkten.
11. Tider för nästa år.
28/1 08.30 och 12/2 13.30. Workshop. Vi avvaktar vilken av tiderna Rose-Marie kan.
Onsdag 27 mars 13.30-16.00
Fredag 10 maj 13.30-16.00
Onsdag 4 september 13.30-16.00
Onsdag 30 oktober 13.30-16.00
Onsdag 11 december 13.30-16.00

Kerstin Söderlund
Processtöd
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