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Ny delregional samordnare
Uppdrag

0.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då SIMBA fått en ny delregional samordnare, som hälsas
välkommen. Samtidigt avtackas avgående delregional samordnare för sina
insatser i samverkansarbetet kring in- och utskrivningsprocessen.

1.

In- och utskrivningsprocessen från slutenvården
Pilot och färgkodning
Annika informerar om arbetet i arbetsgruppen. Piloten har gått relativt bra
även om det finns en del kritik från Ale, Kungälv och Stenungsunds kommuner
om att det brister i informationsöverföringen och att patienterna skickas hem
innan nödvändig information erhållits. Tjörns kommun tycker det fungerar bra
och har god samverkans med primärvården i samband med utskrivning från
slutenvården.
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SIMBA har fått kritik från regionalt håll för att vi färgkodar patienterna då
ingen annan delregion gör detta. Vid förfrågan hos medarbetarna upplever
övervägande del färgkodningen som ett stöd i beslutsprocessen kring hur
planering inför utskrivning, informationsöverföring och SIP ska hanteras.
SIMBAs arbetsgrupp föreslår samordningsgruppen att ta beslut om att
fortsätta med färgkodningen fram till våren, därefter utvärdering och beslut.
Samordningsgruppen fattar beslut i enlighet med arbetsgruppens förslag och
beslutar om utvärderingen i mars. Beslutat arbetssätt används t.o.m maj och
eventuell förändring påbörjas juni 2019. Beslut i arbetsgruppen i april och
samordningsgruppen i början av maj.
Viktigt att alla medarbetare som arbetar i in – och utskrivningsprocessen från
slutenvården är medvetna om att det bara är på Kungälvs sjukhus och i
SIMBAs kommuner som färgkodning används i regionen.
Syftet med den nya lagen är trygg och säker utskrivning och utskrivningen får
inte gå snabbare än att det kan upprätthållas.
Psykiatrin i den nya processen.
Samordningsgruppen ställer sig också bakom att arbetsgruppen fortsätter
med att inkludera psykiatrin i höst.
Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram kriterier för utvärderingen som i sig
stäms av med SIMBA:s AU. Och att det skall vara gjort senast i november.
Utvecklingsgrupp in- och utskrivningsprocessen
Samordningsgruppen tar samtidigt beslut i enlighet med AUs förslag om att
permanenta arbetsgruppen, som en av SIMBAs utvecklingsgrupper och fattar
beslut om en uppdragsbeskrivning för gruppen.
Vid frågor som kommer upp i utvecklingsgruppen och behöver hanteras
vidare är SAMSAs delregionala arbetsgrupp den som i första hand ska arbeta
vidare med frågorna. I den delregionala arbetsgruppen är verksamheterna
representerade med användare av IT-tjänsten SAMSA.
NPÖ
Från regionalt håll finns en medveten strävan mot att samtliga vårdgivare ska
vara anslutna till NPÖ, vilket även är inskrivet som ett krav för all primärvård i
KoK bok 2019, och att epikriser görs tillgängliga för berörda parter via NPÖ
från och med den 1:e januari 2019. SIMBAs arbetsgrupp föreslår
samordningsgruppen att fatta beslut om att epikriser tillgängliggörs via NPÖ.
Förslaget är att information om att epikris finns i NPÖ skrivs in i SAMSA vid
utskrivning från slutenvården. De
vårdcentraler som ännu inte är anslutna till NPÖ får kontakta sjukhuset och
be dem översända epikris via fax när de läser meddelandet i SAMSA.
Samordningsgruppen fattar beslut i enlighet med arbetsgruppens förslag.
2.

Rekrytering av SIMBA-medarbetare enligt annonsering våren 2018
Innan sommaren utannonserade SIMBA två visstidstjänster omfattande 50%
på ett år. Tjänsten som delregional samordnare har tillsats med Anneli
Andersson. Den andra tjänsten med fokus på de socialmedicinska
mottagningarna och SIMBA-teamen har inte tillsats då bedömningen var att
de sökande inte hade rätt kompetens för uppdraget.
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Samordningsgruppens representanter uppmanas undersöka om det finns
personer inom den egna verksamheten som skulle kunna anta uppdraget.
3.

Mobil närvård
Agneta och undertecknad hade möte med styrgruppen för mobil närvård den
29 augusti. Vid mötet var det god uppslutning, dock saknades representation
från Stenungsunds och Tjörns kommun.
Ale, Kungälv och Tjörn tycker arbetet med den mobila hemsjukvårdsläkaren
fungerar bra. I Stenungsund upplever inte kommunen att de får det stöd de
Jonas
behöver och som vi beslutat om från primärvården. Jonas får i uppdrag att
återkomma med tydliggörande vilka vårdcentraler man inte uppfattar gör sitt
uppdrag. Primärvården är nöjd i alla kommuner.
Kommunerna är nöjda med det stöd de får från närsjukvårdsläkaren, dock är
det emellan åt oklart vem som är patientansvarig läkare och vart
hemsjukvårdens sjuksköterskor ska vända sig. Vid mötet konstateras att
kommunikationsvägar och arbetssätt behöver utvecklas mellan
hemsjukvården, primärvården och närsjukvårdsläkaren när hen är involverad i
patienterna. Statistik över hur många patienter hemsjukvårdsläkaren varit
involverad i efterlyses. Likaså hur den geografiska fördelningen och
fördelningen per vårdcentral ser ut för dessa patienter.
Vid styrgruppsmötet togs beslut om att revidera befintliga riktlinjer samt att
följa upp den mobila närsjukvården i slutet av november. Arbetsgrupp är
tillsatt för att ta fram förslag. För de medel SIMBA kan rekvirera från regionen Carina
finns möjlighet att tillsätta en projektledare på 50% för utveckling av den
mobila hemsjukvården.
Samordningsgruppen tar beslut om att tillsätta en projektledare på 50% under
ett år. Samtidigt tas beslut om uppdragsbeskrivning för projektledaren.
Undertecknad får i uppdrag att starta rekryteringsprocessen.

4.

SIMBA-team
I Ale har Bohuspraktiken ansvaret för att besätta SIMBA-teamet med
psykologkompetens. Deras psykolog slutade nu i augusti och efter att han
slutade har de inte lyckats rekrytera ny psykolog, varvid samordningsgruppen
tar beslut om att erbjuda övriga vårdcentraler i Ale kommun att ansöka om att
få bli den vårdcentral som erbjuder psykologtjänsten på 100 % till SIMBAteamet.
SIMBA har ansökt och blivit antagen till ett treårigt nationellt projekt kring
tidiga och samordnade insatser för barn och unga som drivs av skolverket och
socialstyrelsen. Ansökan utgår från stöd för vidareutveckling av våra SIMBAteam. Dialog förs kring struktur för utvecklingsarbetet. När projektet med
SIMBA-team startade upp fanns en styrgrupp med två chefer från
socialtjänsten, två från elevhälsan samt två primärvårdsrepresentanter och en
från barn och ungdomsmedicin. Samtliga ingick i utvecklingsgrupp Barn och
unga.
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Samordningsgruppen tar beslut om att tillsätta en styrgrupp bestående av
socialtjänstens verksamhetschefer från Ale och Tjörn samt ställa fråga till
elevhälsans verksamhetschefer i Kungälv och Stenungsund. Noomi och Jonas Noomi/
Jonas
tar med sig frågan och återkommer till undertecknad senast den 14
september. Närhälsans vårdcentralchef i Stenungsund och Kustens
verksamhetschef blir primärvårdens representanter i styrgruppen.
Undertecknad blir sammankallande för styrgruppen. För att hålla ihop SIMBAteamen behövs en projektledare rekryteras. Kustens verksamhetschef kan
tillhandahålla en person för projektledning omfattande 25-30%.
HSN V har gett koncernkontoret i uppdrag att utvärdera SIMBA-teamen under
hösten, vilket kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) ska göra.
Förslag till struktur för arbetet i höst bifogas minnesanteckningarna.
5.

Socialmedicinska mottagningar/Mini-Mariamottagningar
Det har sedan tidig vår varit oklart hur det uppdrag HSN V gett koncernkortet
kring att ta fram en modellbeskrivning för de socialmedicinska
mottagningarnas arbete ska organiseras. HSN Vs representant informerar om
att om det ska finnas möjlighet att HSN V fortsätter särfinansiera
läkarmedverkan vid mottagningarna behöver modellbeskrivningen tas fram så
HSNV kan fatta beslut i ärendet vid sitt decembermöte. Modellbeskrivningen
behöver också omfatta hur barn och unga med missbruksproblematik ska
erbjudas integrerade insatser. Samordningsförbundets chef har kallat till ett
möte den 19 september. Även här behövs en projektledare under hösten.
Kustens verksamhetschef kan tillhandahålla en person för projektledning
omfattande 20% under hösten.
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Information från VVG
SIMBAs ordförande informerar om att det var många frågor som hanterades
på senaste VVG och lyfter de hon uppfattar var de viktigaste.
- Avvikelsehantering
En regional arbetsgrupp har uppdraget att undersöka möjligheterna till ett
gemensamt IT-för hantering av avvikelser i samverkan. Projektledarna för
arbetsgruppen föreslår att MedControlPro som är regionens IT-stöd för
avvikelsehantering används. Detta trots att avvikelser som berör kommun och
privata vårdgivare inte kan läggas in i MedControlPro. Ärendet
återremitterades då det var oklart kring flera frågor som ställdes under mötet.
- EFS-projekt kring digitalisering
Västkom och koncernkontoret har gemensamt ansökt om att ta del av medel
för ett EFS-projekt kring digitalisering. Projektet har kopplingar till framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM). Fokus ligger på kompetenshöjande insatser i att
använda digitaliseringens möjligheter. Till de delregionala
samverkansorganisationerna kommer det att komma förfrågan om intresse av
att nominera några personer till en 7,5 p utbildning på högskolenivå. De som
nomineras ska efter genomgången utbildning utbilda ytterligare
nyckelpersoner i SIMBAs verksamheter.
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- Ny styrnings-och ledningsstruktur för medicintekniska- och läkemedelsnära
produkter 1.
VVG ställde sig bakom förslag på ny styrnings-och ledningsstruktur för
medicintekniska- och läkemedelsnära produkter. Ärendet ska upp till
regionens politiska samrådsgrupp (SRO) i september och därefter ut för beslut
till VGR och de 49 kommunerna.
- Mobil närvård
Lena informerar om att det från regionalt håll finns en förfrågan till de
delregionala samverkansorganisationerna på vilket sätt de kan stödja
utvecklingen av den mobila närsjukvården i de delregionala
vårdsamverkansorganisationerna. Man poängterar också vikten av en bra
ledningsstruktur på delregional nivå och att det brister här på flera håll.
Undertecknad informerar samordningsgruppen om att den struktur som satte
i SIMBA när projektet kring mobil närvård startade år 2015 har återuppstått
med ett första möte den 29 augusti samt uppföljning inplanerad i november
och styrgruppsmöten inplanerade var sjätte vecka under år 2019.
Handlingarna till VVG bifogas minnesanteckningarna.
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7.

Ordförande och vice ordförande 2019-2020
Enligt den struktur som SIMBA fattat beslut om ska ordförandeskapet övergå
till primärvården år 2019. Närhälsans representant i samordningsgruppen har
haft dialog med primärvårdsstyrelsens ordförande och de tillsammans med
Närhälsan tar över ordförandeskapet, vilket innebär att nuvarande vice
ordförande går upp och tar ordförandeskapet under 2019-2020.
Kommunerna har efter överläggning på tjänstemannanivå enats om att Tjörn
träder in som vice ordförande. Beslutet behöver dock även förankras hos
Tjörns politiker.

8.

Webbmaster/kommunikatör
Samordningsgruppen antar AUs förslag om att köpa in
kommunikatörs/webbmastertjänst omfattande 10% från Kungälvs sjukhus
från och med den 1 oktober och tillsvidare. Uppdraget går till Josefina Brattö,
nyanställd kommunikatör på Kungälvs sjukhus.

9.

Ansvarsfördelning vid placering på HVB-hem
Inom de kommunala verksamheterna finns det i enlighet med
”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk” önskemål om en
delregional riktlinje. För närvarande avses vuxna då Kungälvs sjukhus inte har
ansvaret för slutenvården för barn.

Information gavs till undertecknad efter mötet, då det vid mötet var oklart om tilltänkt person hade
tjänsteutrymme att ta på sig uppdraget.
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I Skaraborg har man tagit fram riktlinje och checklista för hanteringen av HVBplaceringar som socialcheferna i Ale och Tjörn samt verksamhetschefen på
psykiatriska kliniken bedömer som bra material att utgå från. Frågan kommer
att hanteras i utvecklingsgrupp Psykisk hälsa vuxna som får i uppdrag att ta
fram beslutsunderlag till samordningsgruppen.
Dialog har även först kring att undersöka förutsättningarna och möjligheterna
att gemensamt för våra fyra kommuner skapa ett boende med 4-8 platser för
målgruppen i syfte att undvika placeringar i andra kommuner.
Förhoppningsvis gör detta att kvaliteten blir bättre och kontinuiteten för
Carina
vården kan bibehållas till en lägre kostnad. Undertecknad får i uppdrag att
vara sammankallande för SIMBAs socialchefer och verksamhetschefen på
psykiatriska kliniken till ett första dialogmöte.
10. Avvikelsehantering
SIMBAs rutin för avvikelsehantering samt tillhörande blanketter behöver
revideras. Samordningsgruppen fattar beslut i enlighet med arbetsgruppens
förslag och tillsätter en arbetsgrupp för revidering. Berörda representanter
återkommer till undertecknad senast den 14 september med vilka personer
som sak ingå i arbetsgruppen.

Katarina/
Jonas/Lena
/Noomi/
Agneta

11. Korttidsvistelse enligt LSS
Punkten bordläggs till nästkommande möte pga tidsbrist.
12. Habilitering och hälsas representation i SIMBA
Punkten bordläggs till nästkommande möte pga tidsbrist. HSNV s
representant översänder kontaktuppgifter till SIMBAs ordförande för dialog
med habilitering och hälsa om namn och dialog kring ordinarie alternativt
adjungerade person.
13. Folktandvårdens representation i SIMBAs utvecklingsgrupp Äldre
Folktandvården har inte varit representerad i utvecklingsgrupp Äldre.
Undertecknad har varit i kontakt med samordningsgruppens representant
som informerat undertecknad om att folktandvårdens representant i
utvecklingsgrupp Psykisk Hälsa, vuxna även kommer att representera
folktandvården i utvecklingsgrupp Äldre.
14. Sommaren 2018
Punkten bordläggs till nästa möte i samordningsgruppen pga tidsbrist.
15. SIMBAs arbetsdag den 10 oktober
Samordningsgruppen antar AUS förslag på innehåll:
* Revidering av SIMBAs organisationsskiss
* Revidering av uppdragshandlingar
* Socialmedicinska mottagningar/ Mini-Mariamottagningar

Anna/Lena

7

1

På Tjörn finns det ett bra samarbete mellan regionen och kommunen och
Tjörns socialchef får i uppdrag att förhöra sig med sin personal om de har
möjlighet att komma till arbetsdagen och berätta om hur man på Tjörn
arbetar med integrerade insatser för målgruppen
* SIMBA-teamen
SIMBA-teamen och representanterna i styrgruppen och skolcheferna bjuds in
till punkten som planeras in till eftermiddagen. Även berörda
vårdcentralschefer bjuds in.
Socialcheferna får i uppdrag att informera skolcheferna i respektive kommun
och be dem försöka prioritera eftermiddagen på Fars Hatt för dialog kring det
nationella projektet och SIMBA-teamen.
Vårdcentralschefernas representanter får i uppdrag att bjuda in berörda
vårdcentralschefer.

16. Jul- och nyårshelgen
Samordningsgruppen ger den nytillsatta utvecklingsgruppen för in- och
utskrivning från slutenvården i uppdrag att ta fram förslag till gemensam
hantering av utskrivningar och upprättande av SIP i samband med jul och
nyårshelgen
17. Ledarskapsutbildning för chefer inom SIMBA
Punkten bordläggs till nästa möte i samordningsgruppen pga tidsbrist.
18

Möte i samordningsgruppen senhösten 2018.
Då större delen av samordningsgruppens möte den 9 november kommer att
ägnas åt ”Gränsdragningen mellan det kommunala och regionala ansvaret för
hälso- och sjukvårdsfrågor” behövs ytterligare ett möte planeras in.
Samordningsgruppen enas om att förlägga det till den 5 december kl. 13:3017:00.

20. Mötestider år 2019
Utifrån föreslagna tider tar samordningsgruppen beslut om följande
mötestider för år 2019:
Politiska samrådsgruppen:
22 feb
kl.13:00-16:30 (Introduktionsdag)
03 maj
kl.13:00-16:30
04 dec
kl.13:00-16:30
Förslag Samordningsgruppen:
30 jan
kl.08:30-12:00
22 feb
kl.13:00-16:30 (Introduktion för politiken)
21-22 mars
(arbetsdagar lunch-lunch)
03 maj
kl.08:30-12:00
13 sept
kl.08:30-12:00
17-18 okt
(arbetsdagar lunch-lunch)
04 dec
kl.08:30-12:00

Shujaat

Ebba/
Lena/Jonas
/Shujaat
Mats/
Agneta
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21. Övrigt
SIP-information och SIP-utbildning
Förfrågan har inkommit om möjligheterna att delta via Skype på inplanerade
informations- och utbildningstillfällen. Undertecknad har förhört sig och den
teknik som finns lokalerna stödjer inte i dagsläget möjligheterna att arrangera
ett ”webbinarium”

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

