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1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-01-22
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Information: Funktionsrätt Västra Götaland (VG)
Inbjuden gäst Kerstin Nilsson, Vice ordförande Funktionsrätt VG. Kerstin är till
profession sjuksköterska och har tidigare arbetat på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset bland annat med etiska frågor. Funktionsrätt VG har 54
medlemsföreningar och ca 50 000 enskilda medlemmar via
medlemsföreningarna. Deras syfte är att förbättra levnadsvillkoren för
personer med olika funktionsnedsättningar i regionen och att få hela

-
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√
√
√
√

funktionshinderrörelsen att arbeta tillsammans kring gemensamma frågor. De
ger stöd, information och utbildning till medlemsorganisationerna – det interna
arbetet och arbetar intressepolitiskt gentemot politiker, tjänstemän och
samhället i regionen – det externa arbetet. För mer information se bilaga.
Länk till deras hemsida.

4.

Handlingsplan med aktiviteter 2021
Kopplat till aktiviteterna finns kommunikationsplanen som förtydligar vid varje
möte vad som ska ut i respektive organisation via UG representanterna. Från
förra mötet skulle primärvården lyfta in ”Case” för diskussion. Karin har med sig
ett ”Case” men eftersom Martina inte kunde närvara idag så beslutades att
frågan bordläggs till nästa möte. Primärvården kommer att inför nästa möte
skicka ut ”Case” innan så att samtliga har möjlighet att förbereda sig.
•

In- och utskrivningsprocessen psykiatri – Karolina informerar om att en
analys av SIP i samband med slutenvårdsprocessen gjorts utifrån dialog i
arbetsgrupper kopplat till UG in- och utskrivningsprocessen samt även
en dialog på UG möte. Analysen visar att chefer från verksamheterna
inte har samsyn kring SIP i samband med slutenvårdsprocessen. SIP ska
erbjudas alla enskilda i samband med utskrivning från slutenvården om
den enskilde har insatser från båda huvudmännen. Verksamheterna vill
istället att man ser till den enskildes behov vilket inte SIP riktlinjen säger.
Vidare förs dialog om fast vårdkontakts förberedande del i SIP
processen. Eva informerar att tillfällig arbetsgrupp med chefer utifrån
UG in- och utskrivningsprocessen ska starta för att en dialog om SIP ska
tydliggöras. Det är tydligt att verksamheterna arbetar kvar i det gamla
arbetssättet med planering på sjukhuset då SIP i hemmet skulle
innebära ytterligare ett möte. Eva menar att det är viktigt göra hela
processen och inte bara vissa bitar. Viktigt att tydliggöra patientens
rättigheter. Dialog kring SIP vid utskrivning på dagens möte visar att UG
representanter inte heller har samsyn

•

SIP - utbildning den 3 mars för chefer och ledare, det är över 60
personer anmälda. Nästa steg är utbildning till SIP - samordnarna

•

Socialmedicinsk mottagning – Beslut togs på Samordningsgruppens
senaste möte i januari att rekrytera en sjuksköterska på heltid till
socialmedicinska mottagningarna för Lerum och Alingsås som
finansieras av medel från SAMLA 2021–2022. Utvärdering av effekterna
ska mätas i maj och oktober beroende på start av mottagningarna.
Utvecklingsgruppen genom styrgruppen tar fram uppdrag och hur
utvärderingen ska göras. Samordnare Anna-Karin Boja tillsammans med
styrgruppen har gjort viss revidering av Modellbeskrivningen. En
handlingsplan kommer att tas fram.
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•

Suicidprevention – En delregional handlingsplan för suicidprevention är
framtagen. Handlingsplanen är utifrån den regionala handlingsplanen
men formulerad att gälla även lokalt. Instruktörer i ”Första hjälpen
suicid” kommer troligen utbildas till hösten 2021 i nuläget p.g.a.
pandemin.

•

Brukarmedverkan – Efter dagens dragning av Kerstin Nilsson,
Funktionsrätt tillfrågas UG om att erbjuda Kerstin att bli ständig
representant i gruppen.
Beslut – UG beslutar att Kerstin Nilsson ska bli tillfrågad om att bli
inbjuden.

Handlingsplanen med aktiviteter uppdateras och publiceras sedan på hemsidan.
5.

Avvikelser i samverkan
Marianne har följande avvikelser med sig.
Bristande information i samverkan med risk för vårdskada: Två ärenden
gällande patienter med insatser både från specialistpsykiatri och Alingsås
kommun. I ett ärende finns en upprättad SIP. Båda patienterna har varit
placerade på boende/behandlingshem via kommunen. Placeringarna har
avslutats utan personal och ansvarig läkare vid specialistmottagning fått
information om detta vilket kunde inneburit fördröjd eller avbruten medicinsk
behandling/uppföljning och psykiatrisk bedömning.
Kommunrepresentanter tackar för informationen och tar med sig detta för
hantering i verksamheten.

6.

Information till samordningsgruppen
Fråga om det finns möjlighet om SAMLA kan bidra med liten resurs för
ombyggnad av lokal för Socialmedicinsk mottagning, ex säkerhetsdörr.

7.

Årsrapporten 2020
Lena visar rapporten som nu finns publicerad på hemsidan.

8.

Övriga frågor/information
- Jenny Ahto informerar om att NSPHiG byter namn till NSPH i Västra
Götaland (VG)
-

Karin som på uppdrag av primärvården undrar om omfördelningen av
psykiatrin när förslaget nu är att stänga ÖVM i Lerum, kan samverkan
inkomma med någon form av gemensam skrivelse?
Marianne från specialistpsykiatrin svarar med att det är ett budgetförslag
att Lerum ska stänga, det fattas beslut den 31 mars. Om så blir fallet
kommer Alingsås mottagning utöka sin verksamhet. Det pågår nu ett
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antal risk och konsekvensanalyser ur ett regionalt och ur ett kommunalt
perspektiv. Samtliga är överens om att inte i samverkansstrukturen skriva
ett gemensamt dokument i frågan.

9.

10.

-

Jenny från NSPHiG lyfter frågan om verksamheterna upplever ett ökat
tryck kring inkommande samtal om ökad psykisk ohälsa. Primärvården
upplever inte att det är en uttalad psykisk ohälsa kopplat till covid-19
men att det finns en större uppgivenhet och en viss oro/trötthet från
individerna.

-

Handbok i brukarinflytande finns nu att läsa i sin helhet på denna länk

Viktiga punkter från dagens möte
- Information om Funktionsrätt VG
- In- och utskrivningsprocessen och SIP
- Socialmedicinsk mottagning
Punkter till nästa möte
 Kommunikationsplan omhändertagen
 Arbeta med inskickade ”Case” från primärvården utifrån skav/avvikelser.
 Uppdrag och ansvar i UG

Nästa möte är den fredag 9 april 14.00–16.00 troligen via Skype

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

