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Minnesanteckningar Samordningsgrupp SIMBA
2018-03-01 13:00 – 16:00 startar med lunch 12:00
Hotell Fars Hatt, Kungälv

Lena Arnfelt, Kungälvs Kommun
Agneta Hamilton, Privat primärvård
Anna Karlsson, HSNV
Camilla Blomqvist, Stenungsunds kommun
Jacob Wulfsberg, Kungälvs Sjukhus
Ebba Gierow, Ale kommun
Katarina Andersson, Kungälvs Sjukhus
Magnus Karlsson, Kungälvs sjukhus
Mats Dahl, Närhälsan Område 2
Monika Bondesson, Primärvården Närhälsan
Noomi Holmberg, Kungälvs Kommun
Shujaat Noormohamed, Tjörns Kommun
Ulrika Nåfält, Tandvården
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Adjungerade SIMBA
 Mikael Bengtsson
 Susanne Jähnke Thuresson
 Annika Simonsson

Dagordning
1. SIMBA Processledare
Intervjuer kommer att ske med början nästa vecka. Tre sökande. Lena och Noomi intervjuar.
Det har uttalats risk att bli ”uppäten av region” då tjänsterna är placerade där. Det finns
fördelar att vara stationerad Kungälv - tillgång till regionens nät. Tidigare processledare har
påtalat att det blir ett arbetsmiljöproblem då arbetsplatsen ändras. Man vinner något och
förlorar något. SIMBA har inte fått tidigare organisation att fungera. Beslut är taget och vi får
testa detta.
2. Ny lag vid utskrivning – status var befinner vi oss
Mikael visar PP Agneta uttrycker oro över tidsaxelperspektiv. Ett medskick som
processledarna tar med sig. Bildspelet bifogas.
Planeringsunderlag - slutenvård, kommunal vård och primärvård
Många kommentarer om materialet.
Blå patient tas bort?
Ändra Blå Insatser utifrån Socialtjänsten, t.ex. hemtjänst.
Grönt borde vara tydligare, t.ex. medicinändring = GUL
Helt oförändrade insatser inkl. läkemedelsförändringar
Öppenvård vad är det? Förtydliga primärvård inkl. regionens öppenvårdsmottagning
Röd Lägg till omfattande efter…. Som är omfattande
Fel överskrift på näst sista PP-bilden uppdatera/SIP
eller förändrade insatser/åtgärder som är utlåtande.
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Ändringar får göras efter avstämning 19/3.
Plan att innan sommaren initiera en styrgrupp som riktar sig mot psykiatrin och deras
verksamheter. Magnus/Lena/Mats och Katarina får utgöra denna. Lena återkommer i denna
fråga.
Agneta efterfrågar utbildningar hur jobba med processen - både vad gäller form och
innehåll. Annika informerar om att utbildning i rutin och SAMSA 2 kommer att komma från
regionen. SIMBA kommer också att under morgondagen skicka ut datum för att kunna
mötas på användarnivå, dvs. planeringssköterskor i primärvård, kommunens
planeringssköterskor samt del av vårdplaneringsteamet.
3. SIMBA Genomförandeplan – uppföljning av aktiviteter
Bör vara klar 23/3 till politiskt samråd
SO tittar på uppföljning till denna dag. Alla måste gå hem på sin kammare och fundera och
komma in med förslag. Mikael skickar ut till politiken som arbetsmaterial.
4. SIMBA teamen – status
Det har varit mycket svår att få in data av olika skäl. Det är av största vikt att det kommer in
då det ev. kan finnas ekonomiska möjligheter tull förlängning av projektet. Agneta saknar
antal besök i mallen. Mikael och Agneta diskuterar frågan vidare. Agneta vidtalar sina
psykologer så att de kontaktar de andra psykologerna för att komplettera med antal besök –
detta spås ge en bättre bild hos politikerna.
5. SAMSA – representanter delregionalt
Det finns ingen representant från de privata. Agneta tar frågan tillbaka till sig och ställer
frågan vidare med 1 representant ihop eller var för sig.
6. Hemsjukvårdsläkare – 2018
Ingår nu i KOK-boken. Samma arbetssätt som tidigare. Tveksamt om alla NO-grupper är
överens? Processledare tar upp detta på NO-möte framöver.
7. SIMBA verksamhetsberättelse 2017
Alla ställer sig bakom. Anna Karlsson får hjälpa oss med adresser för spridning
8. Ny hemsida för vårdsamverkan
VVG gör en gemensam plattform. Engångskostnad 12 000kr. Planerad start maj 2018.
9. Socialmedicinska mottagningar modellbeskrivning
Anna har skickat ut TU gällande Uppdrag modellbeskrivning socialmedicinska mottagningar.
Agneta berättar hur man tills nu haft Integrerat arbetssätt mellan vård och socialtjänst Lena
tar syftningsfel med Anna (barn och unga som för vuxna)
Agneta föreslår att äska 5-10% processledarstöd/v för att gå ut och intervjua primärvård och
kommun för att utreda det här. Ev. skulle en av Agnetas psykologer vara aktuell. Lena pratar
vidare med Anna då det finns oklarheter i vad detta innebär. Lena återkommer till SIMBA.
10. SKL Ellinor Englund Camilla Flyttas till när Camilla är med
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11. SO möte 29 augusti – nytt datum
SO-möte till hösten flyttas till 5/9 13-16 i Kungälvs Stadshus. Mikael ändrar på hemsidan.
Lena fixar lokal.
i
12. Övriga frågor
Temagrupp Barn och Unga samt vuxna haft sitt första möte. Vissa aktörer saknas, ex. Hab &
tandvård. Rekrytering pågår.
Processledarstöd för att skriva anteckningar mm efterfrågas till dessa grupper och kommer
att tillgodoses.
Susanne berättar att Avvikelser 2017 är framtagna. Skickas ut med mötesanteckningarna.
Agneta ombeds skicka ut RMR om läkemedel i vårdens övergång som är under revidering.
Vid tangentbordet Susanne Thuresson

