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Minnesanteckningar VPMB 2021-03-24
Närvarande:
Angelica Engman; Filippa Gagner Jennerteg; Jenny Ahto; Lena Bjugård-Bränfeldt; Lena Friberg;
Lenita Hägg; Robert Eklund; Tove Wold Bremer; Ulrika Bergman; Åsa Zöögling Ålebring; Emma
Hallgren; Vanja Arrias och Kerstin Söderlund.

Frånvarande:
Angelica Engman; Filippa Gagner Jennerteg; Piotr Wysota, Ylva Morén
1.
2.
3.

Ordförande: Anneli Maaranen
Övriga frågor
Föregående mötets MA VPMB 210127 godkänns och läggs till handlingarna

Informationsärenden
5.

Från Styrgrupp psykisk hälsa (Lena BB och Lena F)
Hantering av länsgemensamma medel 2021, framtagen plan.
Fyrbodal ville initialt inte vara del av den gemensamma samordningen då de ej önskar
regional styrning. Fyrbodal ansluter sig ändå till det gemensamma uppdraget.
För att få del av medlen måste man ha gemensamt förslag regionalt.
Medel fördelas främst till delregional Vårdsamverkan. Rekvireringsunderlag (uppdrag) tas
fram. Socialcheferna är positiva till förslaget att fortsätta på inslagen väg.
Suicidprevention, länssamordnare anställd

6.

Indikatorsuppföljning Handlingsplan Psykisk hälsa. Förslag att bjuda in Lumell som
har gjort uppföljningen för en dragning, evt tillsammans med Samverkansgrupp barn
och unga. Handlingsplan för psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland
(vardsamverkan.se)
Kerstin Söderlund
Avsikten för uppföljningar är att använda tillgängliga mått som finns, som verksamheten
lägger tid på att mata in. Uppföljningen innehåller mycket som kan var till stöd för
utvecklingsarbete i den egna organisationen. Finns det intresse för att Lumell presenterar
resultaten samlat? Kan göras med en inbjudan till övriga samverkansspår,
kommunrepresentanter med flera tex förtroendevalda i Skaraborg. Gruppen är positiv till
detta.
Beslut: Processtöden får i uppdrag att tillfråga Lumell och arrangera ett informationstillfälle.

7.

Arbetsgrupp integrerade arbetssätt. Kerstin Söderlund, Emma Hallgren
Samsjuklighet är en av delaktiviteterna i Regional Handlingsplan Psykisk Hälsa. Styrgruppen
har beslutat om en förstudie som visar behov i Skaraborg och tar fram förslag till
verksamhet/er i Skaraborg.? Förstudie ska omfatta alla åldrar. Arbetsgrupp ska tillskapas. Ida
Wernered har informerat HSNÖ presidium om att förstudie ska utföras. Troligen informeras
även kommunchefer och Kommunalförbundets direktion. Kerstin och Emma ska också till
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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PSS i maj för att informera.
Studien om samsjuklighet är tänkt att vara klar till hösten, resultat från länets inventering.
Tillgängliga medel i aktiviteten är ca 1300tkr.
Lena BB påtalar vikten av att inte för tidigt rikta in sig på en lösning.
Beslut: Primärvården och Psykiatrin ska återkomma med namn på deltagare under april.
8.

LVM
Skaraborgs inriktningsdokument är reviderat. Kunskap om dokumentet bör spridas!
Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för nationellt stöd som är ute på remiss.

9.

Återkoppling från Samverkansdialog Psykiatri, socialtjänst. Önskemål om deltagande
från Primärvård.
Socialcheferna och Lena BB (som styrgrupp) har haft ett dialogmöte och ska återsamlas i
november. Diskussionen fortsätter i det kommunala chefsnätverket tillsammans med
specialistpsykiatrin. Primärvården bjuds i och med dagens möte in i dialoggruppen/nätverket
samt i styrgruppen. Nätverket träffas nästa gång förmiddag 7 maj. Viktigt att resultat måste
spridas, får inte ”stanna” i de tillskapade grupperna.
Beslut: Åsa ZÅ och Vanja tar med sig frågan om representanter från primärvården.

10. Återkoppling från Samverkansdialog kostnadsfördelning

Den nya rutinen tydliggör att bara verksamhetschef kan ta beslut om kostnadsfördelning.
Socialchefer har gett uppdrag till utvecklingsledare att titta på hur upphandlingar ska göras,
när man upphandlar boenden som inte har hälso- och sjukvård.
Viktigt att känna till rutinen i de ärenden där det kan vara aktuellt med placering.
11. Mobila team, psykiatrin

Varje öppenvårdsmottagning har ett Mobilt team som är tillgängligt på dagtid. Kvällstid finns
PPR (Prehospital Psykiatrisk resurs) bilen som kan åka ut i hemmen och göra bedömningar.
Specialist direkt, möjlighet för Primärvårdsläkare att konsultera specialistläkare i psykiatri.
Bifogar länkar till uppdragen.
Verksamheter uppmanas att använda avvikelsesystemet för att påtala brister. Förhoppningsvis
kan detta nätverk använda avvikelser för att analysera och åtgärda eventuella systemfel.
Ytterligare dialog pågår mellan kommunalt nätverk LSS chefer och psykosavdelningen för att
ringa in förväntningar och förutsättningar. Upplevt behov in psykosvården att öka kompetens
inom område LSS och vice versa.
12. Behov ny representant från Närhälsan, område V8.

Frågan om representantskap skickad till PVO chef V8.
13. Nytt processtöd

Vanja slutar och Anci Loft tar över rollen som processtöd för primärvården 15/5.
14. Övrigt

Lena Bjugård Bränfeldt informerar från Vuxenpsykiatrin
Psykiatrin flyttar till Skövde första kvartalet 2022.

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Två specialister utbildar sig just nu till beroendeläkare. De kommer att vara dubbelspecialister
2023 och arbetar redan med frågorna.
Vuxenpsykiatrin har gjort ett omtag kring beroendeprocessen, både kring de patienter med
beroende som tillhör specialistpsykiatrin ansvarsområde och samsjukliga.
När det gäller frågan om avgiftningsmöjlighet avvaktar man.

www.vardsamverkan.se/skaraborg

