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Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen
Kajsa Murro informerar om att hon avslutar sin tjänst som chef inom
öppenpsykiatriska mottagningen i Alingsås och därmed som representant i UG.
Hon slutar i juni för att därefter arbeta kliniskt som behandlare i Borås.
Ersättare håller på att rekryteras.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-01-10
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Nuläge Covid-19 – längre perspektiv för våra målgrupper
Primärvård
Eva - Det har varit lugnt på VC, ställt om arbetet men det är många planerade
mottagningsbesök inställda. Infektionsmottagningar i form av tält, slussar mm
Patienter utanför i bilar som rings upp mm. Finns bedömda
infektionsparametrar tas skyddsutrustning på.

√
-

√
√
√
√

Telefon rådgivning varit högre tryck än vanligt. Sökande för annat varit borta
men nu har det ökat igen. Fungerar väl, arbetar mkt ihop med kommunen, HSV
mot SÄBO mm.
Ingalill – gör mycket hembesök med bl.a. årskontroller. Friska patienter tas in
separat till läkare.
Lerums kommun
Maria E – liten påverkan inom myndighetsutövningen på grund av covid-19
smittan. Andel orosanmälningar vad gäller barn har ökat och framförallt
gällande våld. För vuxna med beroendeproblematik inga stora effekter just nu
men ganska troligt att det blir det längre fram.
Tanja – IFO ser ingen stor påverkan. Färre personer som kommer till
öppenvården. Boendeverksamheten för målgruppen har inte fått in någon
smitta och ingen stor sjukfrånvaro av personal. Ingen ökning vad gäller barn och
våld. Oroande inför framtiden.
Jenny Ahto – omställning som gör att hon nu arbetar hemifrån. Många
revisioner fått skjutas på till hösten. Skypemöten hela tiden. Psykiska ohälsan
har ökat, corona-19 skapar ångest och rädsla.
Christian - många tackar nej till sitt beviljade stöd. Väljer att inte ta emot
boendestöd för att de är oroliga för smitta. Jenny - Hur lång tid är det ok att
tacka nej?
Kajsa – utifrån ett SÄS perspektiv, nu platånivå. Det är en hög belastning inom
slutenvården. Personalen börjar bli slitna. Psykiatrin skickat personal till
somatiken. ÖVM bemannar in till psykiatrins helhetsvård.
ÖVM är det färre sjukfrånvaro. Hygienåtgärder har varit positiv. Ställt om i
Alingsås och Lerum till huvudsakliga digitala möten och telefon. Det är ca 50 %
färre fysiska möten. Det flyter på bra och omställning till digital vård står i
framkant.

4.

Samtliga representanter berättar om sitt uppdrag i sin egen
organisation/verksamhet
Kajsa Murro – chef på Öppenpsykiatrisk mottagning i Alingsås.
Specialistpsykiatrins uppdrag innebär att förhålla sig till gränssnitt dels mot
VästKom och mot primärvården och dess styrdokument ex. regionala
medicinska riktlinje (RMR). Uppdraget innebär att erbjuda patienter vård
utifrån behov där diagnosspecifika RMR ger stöd. Huvudgrupper som vårdas
inom öppenpsykiatrin är diagnoser som psykos, bipolär sjukdom och då
framförallt typ 1 och 2, typ 1 = depression – mani (svårt styra sig, hålla röd tråd i
ex talet, mindre sömnbehov, utför handlingar som påverkar livet) Där under
finns även hypnomani som kan leda till en depression. Behandling kan erbjudas
närstående och patienter tillsammans.
Neuropsykiatrisk diagnostik ex. ADHD med medicinsk behandling och
gruppbehandling. Enskild behandling syftar till att lära sig leva med sin
problematik.

Finns också hjälp för individer med Personlighet emotionellt syndrom. Sjukdom
som ger beteendeförändring avviker från samhällets normer.
Självskadebeteende med olika behandlingsalternativ upp till 16-20 v.
Finns inte botade behandling för alla dessa patienter. Hur kan vi hjälpa de som
inte går att hjälpa?
Beroende samverkar mot både primärvård och kommun. Ex. socialmedicinska
mottagningarna. Om primärvården har behandlat kan öppenpsykiatriska
mottagningen gå in och stötta upp i komplexa fall som konsult.
Vad gäller individer som faller under Autism gruppen har Habilitering & Hälsa
ansvaret för rehabiliteringen. Finns mkt samsjuklighet i denna grupp.
5.

Aktivitetsplanen 2020
Suicidprevention
Lena berättar att ett förslag om instruktörsutbildning för 4 personer i SAMLA
kan erbjudas. Dessa personer kan sedan utbilda i ”Första hjälpen” i unga, vuxna
och äldre programmet. Det är behäftat med en kostnad och att utbildningen är
fem dagar. Frågan kommer upp på Samordningsgruppens möte den 20 maj.
Socialmedicinsk mottagning och Mini-Maria-nuläge
Socialmedicinsk mottagning Lerum – Maria informerar om att det nu finns en
utsedd arbetsgrupp. Planen är att det ska starta en mottagning även i Lerum.
I Alingsås – startade upp i januari strax innan Corona smittan. Initialt har
mottagningen haft ett smalt perspektiv och det har inte varit så stort tryck. Den
är öppen med öppen telefontid och verksamhet riggad om besök behövs, ett
omtag ska ske till hösten. Fokus har varit en väg in men det behöver tas ett
omtag, utvärdera och korrigera.
Mini-Maria - Karin Svensson, delregional samordnare har nu en arbetsgrupp
med utsedda representanter från ingående parter och de har haft ett första
möte. Mini-Maria arbetet ligger under UG barn och unga och Maria Enbuske är
informationsbärare mellan grupperna då hon är med i styrgruppen.
SIP-samordnare
Viktigt att arbetet med att utse samordnare inte stannar av trots att det är
många mindre SIP som görs i dag i den rådande situationen med covid-19
smitta. Remisstiden för den regionala riktlinjen är förlängd så det dröjer med ett
beslut.

6.

Avvikelser i samverkan
Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG bakom en länsgemensam rutin
och tillhörande IT-stöd MedControl PRO. Anslutning till IT-stödet sker
successivt. Rutinen ska säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sker och
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
lärande i samverkan på alla nivåer. Implementeringen ska samordnas via
delregional vårdsamverkan. Varje verksamhet utser en eller flera handläggare

som ska handlägga avvikelser på enheten och alla med SITHS-kort kan registrera
avvikelser i MedControl PRO. Varje delregionalt vårdsamverkansområde ska
regelbundet rapportera till VVG de mest frekventa avvikelserna och
identifierade systembrister enligt anvisningarna från VVG (HoS avtal) 2 ggr/år.
Vår och höst ska avvikelserna rapporteras till VVG. Rapporten ska innehålla
redovisade åtgärder lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för hantering
på regional nivå.
Lena får just nu hjälp av Jenny Nilsson, VC Noltorp att strukturera detta i
SAMLA. Frågan kommer att lyftas på Samordningsgruppen den 20 maj. Arbete
kommer troligtvis påbörjas efter sommaren.
6.

Information till samordningsgruppen
På dagens möte finns inget att förmedla till Samordningsgruppen.

8.

Övriga frågor
Bjuda in personligt ombud finns det möjlighet att bjuda in dem?
UG bifaller till detta och att göra detta någon gång per halvår. Informera om
vad de gör på nästa möte i september. Inbjudna blir personligt ombud från
både Lerum och Alingsås. Christian bjuder in till 4 september kl. 13.00.
Familjerättsliga ärenden en fråga från Kajsa på ÖVM
Kajsa: Fråga till Alingsås kommun och gäller när rätten har gett vårdnaden till en
av parterna i ett familjerättsligt ärende. Kajsa förmedlar att det hade varit
önskvärt att det i SIP står vad rätten dömt till, ex. besöksrätt hur många timmar
mm. Kan detta lyftas på en SIP?
Tanja hjälper till att förmedla kontakt med en enhetschef på familjerätten för
att gå vidare i frågan.
Akuttelefonen på ÖVM.
I Alingsås har telefonnumret till akuta ärenden som bara är till för vissa utvalda
spridits ut. Viktigt att detta interna nummer inte sprids vidare till ex.
boendepersonal som inte ska ha tillgång till detta. Tanja tar med sig det.
Mobilt team Psykiatri
UG beslutar att avvakta frågan tills vidare.

9.

10.

Viktiga punkter från dagens möte
- Nuläge covid-19
- Aktivitetsplan 2020
- Avvikelser i samverkan
Punkter till nästa möte
 Suicidprevention
 Personligt ombud inbjudna till mötet
 Kommunikationsplan
 Avvikelser i samverkan

Nästa möte är den fredag 4 september 13.00–15.00 i Alingsås
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

