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Uppdrag

1

1.

Samverkansrutin för nivåstrukturering för ortopediska hand- och
armskador 1
Rehab inom Stenungsunds kommun har till NO-gruppen lyft frågan om SIMBA
kan ta fram en rutin liknande den som finns i Södra Älvsborg som tydliggör
ansvarsfördelningen mellan specialistvården, samt den regionala och
kommunala primärvården vad gäller rehabilitering efter ortopediska handoch armskador.
Det man från kommunalt håll främst önskar förtydligande kring är vad som
kommunen respektive regionen ansvarar för på primärvårdsnivå. Johanna har
förhört sig med övriga SIMBA-kommuner och samtliga upplever att
ansvarsfördelningen behöver förtydligas så kommunerna kan säkerställa att
de har rätt kompetens inom området. Stenungsunds kommuns rehab.chef och
vårdval rehabs chefer har haft möte kring frågan utifrån samverkansrutinen
framtagen i Södra Älvsborg och tycker det vore bra om en liknande
samverkansrutin togs fram inom SIMBA. Rehabenheten på Kungälvs sjukhus
har också gått igenom rutinen från Södra Älvsborg och lämnat synpunkter på
den.
Dialog förs i frågan och samordningsgruppen tar beslut om att tillsätta en
mindre arbetsgrupp med personer med kompetens inom rehab.området.
Utgångspunkten för arbetet ska vara regionens RMR som reglerar
ansvarsfördelningen mellan specialistvården och primärvården samt det
dokument som tagits fram i Södra Älvsborg, som bedöms vara ett bra
dokument. Bedömningen är att med dessa dokument som utgångspunkt bör
en arbetsgrupp inte behöva träffas mer än ett par gånger för att ta fram
förslag till SIMBA-gemensam rutin.
Samordningsgruppen ger undertecknad i uppdrag att ta fram en
Carina
uppdragsbeskrivning samt hålla samman en arbetsgrupp.

2.

SIMBA-teamen
Nulägesstatus
Undertecknad informerar om att i Kungälv och på Tjörn har man tagit beslut
om att fortsätta med SIMBA-teamsmodellen och permanenta den i den
ordinarie verksamheten när särfinansieringen upphör vid halvårsskiftet, då
man upplever modellen som en framgångsrik samverkansmodell. Skolverket
och Socialstyrelsen har bett Kungälv och Tjörn fortsätta delta i det nationella
projektet för tidiga och samordnade insatser då man ser modellen som ett
föredöme för samverkan mellan hälso- och sjukvård, elevhälsan och
socialtjänsten. Deras erfarenheter är att det är svårt att få med hälso- och
sjukvården i samverkan på första linjen och SIMBA har blivit deras flaggskepp.
Tina informerar om att målsättningen i Ale är att bibehålla modellen men att
varje vårdcentral ansvarar för sina listade barn och unga. Tanken är att
varannan vecka hålls SKYPE-möten där elevhälsan, socialtjänsten och
representanter från alla vårdcentraler deltar samt varannan vecka hålls
SKYPE-möten där individärenden hanteras.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/efe40871-6953453b-ab4a-3248a980c3bc/Niv%c3%a5strukturering%202018.pdf?a=false&guest=true
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Vid mötena med individärenden deltar elevhälsan, socialtjänsten samt
berörda vårdcentraler. Vid de förstnämnda mötena delar man erfarenheter
och för dialog kring anonymiserade ärenden i syfte att stödja varandra och
bygga upp en gemensam kunskapsbank. Målsättningen är också att bibehålla
den konsultationsmodell som är framtagen tillsammans med BUP.
Ann informerar om att man ännu inte haft dialog i Stenungssund kring hur
man ska samverka på första linjen men hennes intention är precis som i Ale
att i möjligaste mån behålla den samverkansmodell som är framtagen inom
SIMBA.
3.

Mini-Mariamottagningar i SIMBA-området
Nulägesstatus
Inom SIMBA-området kommer Tjörn att behålla sin Mini-Miamottagning samt
Kungälv och Stenungsund samverka kring en mottagning, därtill kommer Ale
att samverka med Lilla Edet om en mottagning.
Agneta informerar om att dialog pågår mellan HSN V och Regionhälsan om en
vårdöverenskommelse kring regionens hälso- och sjukvårdsansvar vid dessa
mottagningar.
Ingela Martinsson som utsetts till projektledare för utformning och uppstart
av mottagningar för Kungälv och Stenungsund samt Ale och Lilla Edet
informerar om att hon precis varit projektledare för Södra nämnden och där
ansvarat för arbetet med Mini-Mariamottagningen som precis öppnat i Borås.
Ett inledande möte har hållits med Kungälv och Stenungsund för övrigt har
arbetet ännu inte kommit igång i SIMBA-kommunerna.
Projektledarstöd
HSN V har tidigare avsatt 500 000 kr för projektledartjänst avseende praktiskt
arbete för att starta upp Mini-Mariamottagningar. Dessa medel kan användas
för projektledare ur det kommunala perspektivet om kommunerna önskar
detta och för att möta upp och arbeta tillsammans med Ingela i SIMBAområdet. Möjlighet finns att använda medlen för antingen en gemensam
projektledare och/eller projektledare i varje kommun. Undertecknad
informerar om att eventuellt finns det en person inom SIMBA-området med
praktisk erfarenhet från arbete på en Mini-Mariamottagning som skulle kunna
anlitas som projektledare. Ingela ser det som värdefullt att projektledare ur
det kommunala perspektivet arbetar tillsammans med henne om denna
möjlighet finns. Kommunerna tar med sig frågan för gemensam dialog på
hemmaplan och återkommer till samordningsgruppen med besked, innan
nästa möte den 4 juni, om hur de bedömer att projektledartjänst bör
utformas för att stötta på bästa sätt på det lokala planet.
Samordningsgruppen enas om att arbetet redan nu kan påbörjas i mindre
omfattning, även om alla beslut ännu inte formellt är tagna.
Hantering av HSN Vs beslut inom ramen för SIMBAs beslutsprocess
Med anledning av att nya beslut tagits sedan den politiska samrådsgruppen
tog beslut om en samverkansmodell för målgruppen som MiniMariamottagningarna vänder sig till behövs nytt beslut i den politiska
samrådsgruppen.
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Samordningsgruppen ger undertecknad i uppdrag att ta fram underlag för nytt Carina
politiskt beslut i samrådsgruppen i enlighet med de nya beslut som tagits i
ärendet.
4.

Socialmedicinska mottagningar
Vid samrådsgruppens politiska möte i juni togs beslut om att avvakta med nya
beslut inom SIMBA i frågan tills HSN V fattat beslut om hur de vill arbetar
vidare med utvecklingen av mottagningar. HSN V har tagit beslut om att ge
SAMLA i uppdrag att utvärdera och utveckla nuvarande arbetssätt på deras
socialmedicinska mottagningar och pausar övrigt arbete med socialmedicinska
mottagningar inom nämndens område.
Hantering av överförda medel från år 2020
HSN V avsatte ifjol 750 000 kr för regionens hälso- och sjukvårdsuppdrag inom
ramen för socialmedicinska mottagningar för SIMBA-området.
Då det i dagsläget inte finns beslut om hur den fortsatta utvecklingen av det
integrerade arbetet kommer att se ut föreslår AU samordningsgruppen att
medlen fördelas ut till kommunerna och används till åtgärder utöver det som
ges idag inom regions hälso- och sjukvårdsansvar. Ett förslag är att
kommunerna använder medlen för att en sjuksköterska från någon av
vårdcentralerna kommer till den lokal i kommunen där målgruppen får
kommunala behandlingsinsatser och stöttar upp med hälso- och
sjukvårdsinsatser för målgruppen.
Samordningsgruppen tar beslut om att medlen fördelas ut till kommunerna
utifrån befolkningsunderlaget och dialog förs på lokala nivå hur medlen
används bäst till gagn för målgruppen.
Hantering av HSN Vs beslut inom ramen för SIMBAs beslutsprocess
Med anledning av att nya beslut tagits sedan den politiska samrådsgruppen
tog beslut om en samverkansmodell för målgruppen som Socialmedicinska
mottagningar vänder sig till behövs nytt beslut i den politiska
samrådsgruppen.
Samordningsgruppen ger undertecknad i uppdrag att ta fram underlag för nytt Carina
politiskt beslut i samrådsgruppen i enlighet med de nya beslut som tagits i
ärendet.

5.

Information från ledningsrådet för hälsa vård och omsorg
Ann-Charlotte informerar om att det inte varit något nytt möte i ledningsrådet
sedan samordningsgruppen hade möte den 11 februari. Nästa möte är den 23
mars och följande punkter finns på agendan:
- Stärkt arbete om SIP
- Överenskommelsen avseende samverkan kring barn och ungas hälsa
- Reservrutin för SAMSA
- Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
- Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet
- Revidering av rutinen för in- och utskrivningsprocessen – beslutspunkt
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Anna Lindqvist rehab.chef på Kungälvs sjukhus kommer att ersätta Katarina
Andersson i ledningsrådet när nu Katarina som vice ordförande representerar
SIMBA i VVG.
6.

Information från den regionala styrgruppen för psykisk hälsa
Irene informerar om att följande var upp på senaste mötet i styrgruppen den
25 februari:
- Presentation av nya representanter
- Beslut om en introduktionsdag för nya representanter och repetition
för ”gamla” representanter
- Genomgång av Lumells uppföljning av handlingsplanen och beslut om
en fördjupningsdag i resultatet
- Beslut om två fördjupningsområden för år 2021 – Effekterna av Covid19-pandemin samt användningen av de nationella stimulansmedlen
för samverkan
- Fyrbodals skrivelse kring att de upplever att den regionala nivå och
den länsgemensamma samordningen blir en överbyggnad och önskar
att stimulansmedlen går direkt ut till den delregionala samverkan
- Information om att delregionerna arbetar tillsammans med den
länsgemensamma projektledaren för att ta fram
implementeringsplaner för Överenskommelsen avseende samverkan
kring barn och ungas hälsa
- En länsgemensam samordnare för suicidprevention har anställts och
tillträder sin tjänst den 1 april.

7.

Information från VVG
Shujaat och Katarina informerar om att Anna Nergårdh och Lisbeth Löpare var
inbjudan till VVG för information om omställningen till nära vård och
tillhörande primärvårdsuppdrag och eventuella finansieringsprinciper. Lisbeth
Löpare informerade också om hur SKR arbetar med frågan. Eventuellt kan det
behöva arbetas utifrån omvänd rekvisit när det gäller den länsgemensamma
processen för revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet. I arbetet är det viktigt
att ha patienten i fokus samt samhällsnyttan och därefter avtal.

7.

Övrigt
Information om att arbete pågår med program för en gemensam
utbildningsdag den 4 juni.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

