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Dagordning VPMB 2021-01-27
Tid: 13.30 – 16.30
Plats: Teams
Ordförande: Ylva Morén
Närvarande: Lena Bjugård Bränfeldt, Lena Friberg, Lenita Hägg, Tove Wold Bremer, Ulrika
Bergman, Ulrika Sandén Praetorius, Ylva Morén, Åsa Zöögling Ålebring, Emma Hallgren, Vanja
Arrias.
3. Övriga frågor
4. Föregående mötets anteckningar MA VPMB 201209 (vgregion.se)
1.
2.

Beslutsärenden
5.

Samsjuklighet
Handlingsplan Psykisk Hälsa innehåller mål om integrerade arbetssätt

En indikator är Case management till personer med psykisk sjukdom.
Den överenskommelse som är underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet har integrerade
arbetssätt som utvecklingsområde. Det beslutade regionala inriktningsdokumentet om
Organiserat integrerat arbete ska användas som stöd Länk
Delregional vårdsamverkan Skaraborg har beslutat att inom ramen för Handlingsplan Psykisk
Hälsa och område Samsjuklighet ta fram förslag till implementering av befintliga arbetssätt
och/eller förslag till utveckling av nya arbetssätt. Länk plan Skaraborg. Arbetet ska genomföras
av en partssammansatt arbetsgrupp.
Bilagd PP innehåller uppdrag, tillgängliga medel, exempel på verksamheter, aktiviteter i
process samt samsjuklighetsutredningens iakttagelser.
Arbetsgruppen kan bland annat använda den kunskap som kommer ur den kartläggning som
görs av Samsjuklighetsutredning, den regionala inventeringen samt ev. studie i Skaraborg.
Gruppen skulle enligt plan har satt samman och påbörjat sitt arbete under 2020, men har
skjutits på framtid för att gå i takt med kartläggning och inventering (och på grund av
pandemin).
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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VPMB bör diskutera och komma till beslut om följande:
 Verksamhetschefer (eller motsvarande) eller linjechefer?
 Då arbetssätten som analyseras och föreslås kan gäller både vuxna som barn och unga,
bör gruppen samverkansgrupp Barn och Unga bjudas med, samt Habilitering och Hälsa
och kommunal LSS.
 Brukarstödsrepresentation bör delta.
 Processtöd kan utses inom arbetsgruppen eller tillsätts som stöd (befintliga eller
rekryterat processtöd).
Beroendevården ses över just nu, särskilt substitutionsmottagningen, mer resurser kommer finnas
att arbeta med beroendefrågor efter flytten till Skövde, en beroendeläkare på gång. Tveksamt om
Skaraborg har tillräckligt befolkningsunderlag för att kunna starta en verksamhet som Min-Maria.
Case managers finns i Skövde och Vara medan andra kommuner inte har för avsikt att satsa på det.
Hur stor bör gruppen vara?
Svårt att säga idag vilka som kan sitta i en sådan grupp, vad är uppdraget? Ett mer djuplodande
arbete/analys behöver göras för att få tydligare bild av vad som ska göras. Tidsåtgång oklar, vad är
det som krävs? Någon form av uppdragsbeskrivning behövs.
Frågan får gå på remiss. Hur går vi vidare? Identifiera lämpliga personer, frågan får arbetas vidare
med, tillsätta något arbetsutskott? Barn och Unga bör bjudas med. Ylva kommer ta kontakt med
Hans Ekenskär, ordförande i Barn och Unga-spåret. Frågan lyfts igen vid nästa samverkansmöte.

Informationsärenden
6.

Förlängning av Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018–2022. Beslut har fattats i HSS (Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen) och är ute för beslut i 49 kommuner enligt rekommendation från
VästKoms styrelse och kommunalförbundets direktion. Bilaga Handlingsplan 2018-2022 och
PP.

7.

Regional styrgrupp Psykisk Hälsa som arbetar med Handlingsplan Psykisk hälsa, medel och
uppdrag, kommer att kompletteras med ytterligare en person för kommunsidan. Från
Skaraborg har elevhälsan representerats från start (Tony Johansson). Socialchefsgruppen har
nu utsett Lena Friberg att företräda socialtjänsten Skaraborg.

8.

Förslag till plan för fortsatt delregionalt arbete inom ramen för Handlingsplan Psykisk Hälsa
och de medel och uppdrag som finns går upp till Vårdsamverkans styrgrupp 3 februari. Se
förslag i bilaga Förslag Delregional aktivitetsplan.

9.

Uppföljning av Skaraborgs rutin för LVM är planerad till februari-mars.
Är det något vi behöver ta med oss till den uppföljningen?
LVM Skaraborg inriktningsdokument (vgregion.se)
Inga skav har noterats.

10. 14.00. Vård- och Insatsprogrammet (VIP) Missbruk och Beroende (ca 20 min)

Ulrika Preatorius, Specialistpsykolog, Verksamhetsområde Beroende, SU/VGR, informerar om
det nyligen lanserade Vård- och Insatsprogrammet Missbruk och Beroende.
Länk VIP
Ulrika har varit med och tagit fram VIP, suttit med i arbetsgrupp (kommuner från hela landet).
Hennes bildspel bifogas anteckningarna. VIP är ett praktiskt instrument för personal, ett
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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webbverktyg. Det finns fem stycken ”VIP:ar”: ADHD, Schizofreni och liknande tillstånd, ångest och
depression, självskadebeteende och skadligt bruk/missbruk och beroende. Innehållet i VIP kan
filtreras på olika sätt (efter ålder, utförare, yrkesroller osv). En av styrkorna med VIP är att det, som
många andra liknande verktyg, inte bara beskriver VAD som ska göras utan också HUR. Tydligt att
samverkan krävs. Verktyget är också levande, det är möjligt att uppdatera och komma med
synpunkter. Frågan om hur verktyget ska implementeras är inte klar.
11. 14.30 Information om Regional överenskommelse Barns och Ungas hälsa (tidigare VästBus bl

a) som gäller personer till och med 20 år. Karin Ahlqvist, processtöd samverkansgrupp Barn
och Unga. (ca 10 min)
Ny överenskommelse, Barns och Ungas Hälsa, som ersätter VästBus. Remissen varit ute under hösten
och vintern 2019–2020. Överenskommelsen ligger nu ute i kommunerna för beslut men riktlinjen
gäller från 1/1 2021. Plan för implementeringsarbetet i Skaraborg finns på delregional nivå. Bildspel
bifogas minnesanteckningarna.

Övriga ärenden


Bilagor






MA VPMB 201209
PP Samsjuklighet
Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2022
Förslag Delregional aktivitetsplan Psykisk Hälsa
Uppdragsbeskrivning Stryrgrupp Psykisk Hälsa

Sammankallande
Beredning VPMB
Ylva Morén och Anneli Maaranen, ordförande
Emma Hallgren, Vanja Arrias och Kerstin Söderlund, processtöd

Kallade
Angelica Engman
representant för SHVO, Vårdsamverkan Skaraborg
Filippa Gagner Jennerteg
Brukarrepresentant, NSPHiG*
Jenny Ahto
Brukarrepresentant, NSPHiG*
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Lena Bjugård-Bränfeldt
Psykiatri, Skaraborgs sjukhus
Lena Friberg, sektorschef
Skövde kommun
Lenita Hägg
Psykiatri, Skaraborgs sjukhus
Piotr Wysota
Primärvård (Privata aktörer)
Robert Eklund, medicinskt ansvarig sköterska (MAS)
Falköpings kommun
Tove Wold Bremer
Skaraborgsenheten (Folkhälsan), VGR
Ulrika Bergman, avdelningschef
Skövde kommun
Åsa Zöölig Ålebring
Primärvård (Närhälsan)
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