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Adjungerade SIMBA



Mikael Bengtsson
Susanne Jähnke Thuresson

Närvarande del av mötet
Närvarande

Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter
2. Välkommen Carina Westerelve
3. SIMBA teamen – status
Statistiken har inkommit jan-mars 2018 i jämförelse med samma period 2017. Statistik
bifogas). Viktigt att tolka den på rätt sätt. SIMBA-teamen är ingen akutverksamhet men alla
barn skall få en första bedömning. Begreppet kö är öppet för tolkning.
Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) kommer att utvärdera under hösten i samband med att
man utvärdera regionens noder Fokus läggs på integrerade modeller där primärvård direkt
samverkar med kommun. Medel har beviljats för detta året ut. Totalt 1.2 miljoner för 4
barnpsykologer. Tjörn kan fortsätta med heltid psykolog resten av året.
Insamling av statistik efter 1/6, Mikael får ställa om resultaten så att de omhändertas av
SIMBAs processledare.
4. Regional representant från SIMBA Styrgrupp psykisk hälsa
- Helene Berghog har gått i pension. Lena Arnfeldt har skickat ut frågan till övriga kommuner
men inte fått svar. Camilla, Ebba och Shujaat återkommer med ett namn till Carina. Anteckningar från möte 7/5 är utskickat. Hösten första möte är 27/8 då innehållet kommer att vara:
- Uppdragshandling för att ta fram material för att öka kunskap om rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrund.

2

5. Hemsjukvårdsläkare/Mobilt närsjukvårdsteam (NSVT) SIMBA – status
Statistik visar på ett tapp på hembesök från primärvården sedan årsskiftet (Se bifogad fil).
Orsak kan diskuteras; naturlig variation, bättre kommunikation så att rätt hembesök gör?.
Möjligt kan också vara sämre tillgänglighet på VC, efterfrågan kan ha minskat? Gruppen
beslutar att avvikelser måste följas på samtliga NO-grupper. En möjlig orsak kan också vara
att styrningen i form av månadsvisa möten försämrats? Det är viktigt att någon håller ihop
det. Nästa styrgruppsmöte är planerat till 10/10 kl 15.30 på VC Kusten. Innan dess får
punkten tas upp på höstens alla NO-grupper.
Processledare får ta fram aktuella siffror till kommande NO-möte..
När det gäller statistik vad gäller läkare som utgår från Kungälvs Sjukhus har 93 besök utförts
första kvartalet 2018. Summa besök samma period 2017 var 106 besök. Mycket konsultation
via telefon rapporteras men även enstaka insatser tillsammans med omsorgskoordinator på
akutmottagning. Agneta efterfrågar bättre statistik totalt sett med siffror och jämförelse över
tid, fördelat per kommun och per VC. Susanne återkopplar till Ger.rehab. Aktuell Dr får mest
samtal från Hemsjukvård och sällan från primärvården. Kanske måste man på sikt tänka om
kring åldersgränsen och i stället styra på ev. behov.
6. Utökning Processledare – (innehållet) vad är behovet?
2 halvtider? 1 heltid? Barn- och Unga? Delregional Samordnare SAMSA? Totalt är det 1.0
tjänst det handlar om inkl. 50% delregional samordnare för SAMSA.
Diskussion i gruppen sker om olika sätt att se på det; styra på kompetens och/eller
processledarstöd. SIMBAS delregionala samordnare som arbetar mycket med SAMSA har
anställning på 50% fram till 30/9. Oklart vad hen kommer att göra därefter. Det kan komma
att bli en anställning på 50% med innehåll delregional samordning gällande SAMSA och en
andra tjänst på 50% med varierande uppdrag förslagsvis bl.a. med inriktning mot barn- och
unga (inkl. följa SIMBA-teamen). Carina ges i uppdrag att tänka vidare och presentera förslag
hur rekrytering skall ske för Lena A. Därefter får SO ställa sig bakom förslaget. Denna
kommunikation sker uteslutande mailvägen.
7. Ordförandeskap 2019-2020
Vid årsskiftet är det dags för skifte av ordförande och vice ordförande. Denna gångna period
har varit något arbetsam då tre av fyra personer i AU var nya på sin post. Förslag
diskuterades huruvida man skulle kunna byta ordförande ett år och vice ordförande nästa år
för att få bättre överbryggning och informationsöverföring. Anna menar att det inte fungerar
då hänsyn måste tas till politiker och val.
Regionen har ordförandeskapsposten nästa period och förslaget är Monica Bondesson. (Mats
diskuterar detta med Monica). Kommunen skall ha vice ordförandeskapet och Stenungsund
eller Ale återkommer med namn.
8. Flytta SO 3/10?
SO 3/10 flyttas då det är Socialchefsdagar, Byte till 10/10 08-16. Det är en arbetsdag där lokal
ännu inte är bestämd. Men mötet kommer att ske i Stadshuset. Kallelse har inte skickats ut
ännu.
Tanken var att Ellinor Englund från SKL skulle besöka SO 3/10 2018 (Arbetsdag) men Camilla
bjuder in henne till Samordningsmöte 9/11, 10-12. Det kommer att bli samordningsmöte på
fm och politiskt samråd på eftermiddagen. Ellinor kommer att prata om
Gränsdragningsproblematik kommun/pv/slutenvård, missbruksarbete, HSV m.m. Tidsåtgång
2x45 minuter. Camilla förmedlar kontakt till Carina för vidare samordning.
SIMBAS politiker bjuds in 10-12 för att därefter gemensam lunch följt av politiskt samråd.
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Andra verksamhetschefer/utv ledare för oss vårdgivare kommer också att bjudas in.
Fördelningsnyckel av platser måste tas fram utifrån vilken lokal som bokas snarast i Gbg av
processledare Carina.
Tanken är också att ha kort genomgång (30 min) av SPiSS-utbildning på em. Vem skulle hålla i
detta? Processledare ställer frågan vidare.
9. Utbildning rutin/SAMSA till hösten – hur löser vi detta; 4 representanter
De 4 representanterna kommer att gå en 6 timmars utbildning i Göteborg i augusti.
Privata avvaktar – superanvändareutbildning
Kungälvs kommun Johanna Lindau
PV Susanne Gustafsson (Närhälsan)
Sjukhus Annika Simonsson
Därefter kommer 10 utbildningstillfällen initialt att erbjudas SIMBAs användare. Varje
utbildningstillfälle är 2 timmar och innehåller utbildning om rutin och anpassade IT-systemet
SAMSA. Superanvändarna (3-4 st) kommer gemensamt att ansvara för dessa utbildningar.
Varje aktör har också frihet att själva fortsätta utbilda inom sin egen organisation.
Följande datum är inplanerade:
180907
180910
180913
180917
180920

kl. 12.00–14.00 & 15.00–17.00
kl. 12.00–14.00 & 15.00–17.00
kl. 12.00–14.00 & 15.00–17.00
kl. 12.00–14.00 & 15.00–17.00
kl. 12.00–14.00 & 15.00–17.00

Datasalen plan 2, Kungälvs sjukhus
Datasalen plan 2, Kungälvs sjukhus
Datasalen plan 2, Kungälvs sjukhus
Datasalen plan 2, Kungälvs sjukhus
Datasalen plan 2, Kungälvs sjukhus

10. Övriga frågor
Till och från VVG
Mats föreslår att Till och från VVG skall bli en stående punkt på agendan på SO;. Detta för att
förtydliga samband VVG och Delregionalt. Gruppen enas om att detta är viktigt.
Anteckningar skall skickas ut efter möte VVG.


Synpunkter på Länsgemensamma grupper översyn och underlag (bifogats)
Mats tar input från gruppen och svarar på förfrågan som inkommit.



Katarina HSL-avtalet –
Det har initierats en arbetsgrupp bland IFO/IFA chefer som skall jobba med HSL-avtalet och
tvister. Detta borde kommit från SO-gruppen som ett uppdrag. Frågan har svällt
oproportionerligt. Initialt handlade frågan om att tydliggöra/klargöra processen hur
kommun/specialistvård/primärvård skall arbeta då man ex. vis måste köpa vårdplatser.
Katarina vill ha ett tydligare uppdrag från SO. Viktigt att aktiviteterna backar tillbaka.
Socialchefer – Katarina – PV bör sätta sig vid eget möte och presentera underlag till nästa SO
5/9.



Handlingsplan psykiatri (Katarina)
SIMBA har i dagsläget inhämtat medel, ca 270 000 kr (202 500 + 68100). De är avsedda till
arbete med:
genomförande av handlingsplanens mål och får användas till tjänst eller aktiviteter beslutade
i vårdsamverkan
Katarina/Agneta/Carina tar tillbaka frågan och återkommer med förslag vad vi synka och
använda pengarna till. Regional psykiatriplan bifogas.
Vid pennan
Susanne

