Vårdsamverkansgrupp Vuxna, psykisk hälsa, missbruk/beroende

Minnesanteckningar 2021-11-10
Närvarande
Lena Friberg, Sektor socialtjänst, Skövde kommun (ordförande)
Jenny Ahto, brukarrepresentant, NSPH i Västra Götaland och Göteborg
Lena Bjugård-Bränfeldt, verksamhetschef, Psykiatri, Skaraborgs sjukhus
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, Gullspångs kommun
Anna-Lisa Östergaard, Primärvård, Närhälsan område V8
Charlotte Warling, socialtjänstchef, Hjo kommun (från 15.00)
Anci Loft, processtöd, Närhälsan/Regional primärvård
Kerstin Söderlund, processtöd, Skaraborgs Kommunalförbund
Förhinder
Robert Eklund, medicinskt ansvarig sköterska (MAS), Falköpings kommun
Piotr Wysota, Primärvård (Privata aktörer)
Åsa Zöölig Ålebring, Primärvård, Närhälsan område V9
Ulrika Bergman, avdelningschef; Skövde kommun
Tove Wold Bremer, Skaraborgsenheten (Folkhälsan), VGR
Angelica Engman, representant för SHVO, Vårdsamverkan Skaraborg

Beslutsärenden
1. Möten fysiskt och/eller via Teams framöver?
Varannan gång fysiskt och varannan Teams.
Psykiatrin står för lokal och eventuell fika under sitt ordförandeskap 2022–2023.
2. Mötestider 2022
Onsdagseftermiddagar. Fysiska i kursiv stil.
26/1 (Regionens Hus, RH), 23/3, 18/5 (nya lokaler), 7/9, 19/10 (RH), 7/12
Trepartskonferens 26 oktober
Inbjudan kommer i Outlook.
3. Stöd till Treparternas arbete med suicidprevention
Dokumentet har tagits fram utifrån behov av stöd och är att betrakta som en
överenskommelse för delregionalt stöd och implementering av ”Det goda livet i
Västra Götaland – Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025” som antagits av
samtliga parter.
Under mötet byts ”bör” ut mot ”ska”.
Övriga vårdsamverkansspår kommer att ta upp dokumentet (barn/unga och GDP).
Vid mötet idag beslutas att dokumentet ska användas efter förankring i ledningen
(V8 och V9) Närhälsan, Socialcheferna och sänts till Primör via Piotr.
Kommunikation:
Respektive part sprider i egna kanaler.
Skickas till Treparterna för att ta med i överenskommelsen och sprida.
Skickas till kontaktpersonerna som arbetar fram strukturer/handlingsplaner för
suicidprevention i kommunerna.
Skickas till kommunala chefsnätverket Psykisk hälsa, missbruk/beroende och sprids.
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Dialogärenden
4. God och nära vård, efter remisskonferenserna
Inga kommentarer om pågående process annat än att information i
remisskonferens var bra. Kerstin har problematiserat runt begreppet ”psykiska
funktionsnedsättningar” kopplat till personkretsar inom LSS. Det har också koppling
till Hälso- och sjukvårdsavtalet där LSS ingår och kan påverka vilka målgrupper
denna vårdsamverkansgrupp bör omfatta. Processtöden återkommer.
5. Efter Trepartskonferensen
Konferens har fått positiva omdömen. Särskilt har föreläsningen om att samverka i
komplexitet med Thomas Andersson, HiS, lyfts fram, men också att det gavs många
tillfällen till samtal. Vi går igenom Menti-svaren som också kommer att
sammanställas av processtöden.
6. Läget Förstudie integrerat, samsjuklighet Skaraborg
Kerstin och Anci informerar om arbetet. En PP visas (biläggs anteckningarna). En
fokusgrupp genomfördes 9 november och ska kompletteras med tre frånvarande
deltagares synpunkter. Stark SIP/Case Manager/Vård- och stödsamordning är
arbetssätt som lyfts fram. Mini-Maria kan komma att ingå i förslaget och får iså fall
specificeras vidare som ett underlag för intresseanmälan från kommunerna.
7. Hur kommunicerar vi beslut och arbete som görs i vårdsamverkansgruppen,
exempelvis de aktiviteter som blev resultat av Dialogen om samverkansskav?
Mötet kommer fram till följande spridningsvägar:
Respektive part sprider i egna kanaler.
Treparterna

Informationsärenden
8. Nya representanter
Anna-Lisa Östergård, Närhälsan V8, Katarina Widell, Gullspångs kommun och
Charlotte Warling, Hjo kommun.
9. Genomlysning mobil närvård
Anci Loft informerar. Äldresidan har sedan länge arbetat med mobil närvård. På
regional nivå har man gjort en genomlysning för att se om fler målgrupper kan
omfattas. Målgruppen personer med samsjuklighet kan eventuellt omfattas av ett
kommande arbete. Anci visar en PP (biläggs anteckningarna) från genomlysningen
och Lena BB korrigerar vissa uppgifter som rör SkaS.
10. Regionala programgrupper RPT
Se vilka processer som pågår och vilka som deltar: Regionala processteam (RPT) Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
11. SIP/Samverkanskompetens
Tillfällig förstärkning i arbetet med SIP/samverkanskompetens inom ramen för
Handlingsplan psykisk hälsa och delregional aktivitetsplan. Helene Öberg Brodén
informerar. Anställd av SkaS för hela vårdsamverkan.
12. Översyn av vårdsamverkansstrukturen
Översyn av vårdsamverkansstrukturen pågår, men kan försenas då man önskar mer
information om exempelvis resursåtgång om man på länsnivå lägger till
samverkansgrupperna Barn/Unga och Vuxna/Äldre.
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Stående punkter
13. Från SHVO
Angelica Engman, processtöd i SHVO, är frånvarande
14. Från styrgrupp psykisk hälsa och om hur vi använder medel till idag
Lena Friberg informerar: 3,5 mkr är kvar av 2021 års medel samt 1,5 mnkr som
riktas till Överenskommelse barn och unga. Kan användas för att möta resultat av
samsjuklighetsutredningen samt implementering av reviderad Överenskommelse
(bilaga HoS-avtal) psykiska funktionsnedsättningar/beroende, konsekvenser av
Covid samt Överenskommelse Barn och Unga.
Fokusområde 2022: Brukarmedverkan, Suicidprevention, Sammanhållen vård och
samsjuklighet.
Revidering Handlingsplan Psykisk hälsa: Ny strategi är på gång från 2025. Därav
troligen en mindre revidering av nuvarande HP.
15. Från styrgrupp eller PSS, Vårdsamverkan Skaraborg
Inget att rapportera.
16. Gemensam omvärldsbevakning (om det finns något att ta upp/laget runt)
Hanns inte med idag.

//Kerstin Söderlund
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Bilagor




Förslag till stöd för suicidprevention i vårdsamverkan
MA 210915
MA Styrgrupp psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland
(vardsamverkan.se)

Länkar till två olika seminarier/konferenser om Samsjuklighetsutredningen som
avslutas 2021-11-30.
Kommande – RFMA
SKR temadag om samsjuklighet - Sök på Google

Adjungerade/kontaktpersoner
Maria Qvarnström, Primärvården Rehabilitering, adjungerad
Christina Davidsson, Habilitering och Hälsa
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