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Uppdrag

1.

Uppdragsbeskrivning för de lokala samverkansgrupperna – Psykisk
hälsa Barn och unga
Vid en workshop, mellan de lokala Västbusgrupperna och utvecklingsgruppen,
i november 2019 togs ett förslag till uppdragsbeskrivning fram. Beslut togs om
att avvakta med att fastställa uppdragsbeskrivningen tills det fanns ett beslut
om den regionala överenskommelsen avseende samverkan kring barns och
ungas hälsa. Beslutsprocessen försenades men i slutet av hösten antogs
överenskommelsen i VVG, vilket medför att nu kan även SIMBA fastställa en
uppdragsbeskrivning för de lokala samverkansgrupperna kring barn och unga.
Beslut: Samordningsgruppen antar förslaget till uppdragsbeskrivning.
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2.

Årsberättelse och uppföljning av SIMBAs handlingsplan för den nära
vården år 2020
AU antar föreliggande årsberättelse efter en mindre korrigering – epidemi
ersätts med pandemi. Samordningsgruppen ger undertecknad i uppdrag att
revidera årsberättelsen utifrån påpekandet.
Då årsberättelse är upprättad som beskriver samverkansarbetet under år
2020 föreslår AU Samordningsgruppen att SIMBA inte belastar
verksamheterna med framtagning av uppgifter kopplade till SIMBAs
handlingsplan med hänsyn till den arbetsbelastning som Coronapandemin
innebär för verksamheterna i dagsläget.
Beslut: Samordningsgruppen tar beslut om att inte begära in uppgifter från
verksamheterna.

3.

Revidering av samverkansplanen inför år 2022-2023
Nuvarande samverkansplan
Gällande samverkansplan löper ut vid årsskiftet och behöver revideras inför
kommande två år. Liggande förslag på mötestid är den 22 september
kl.08:30-12:00. Beslut om tid tas i den politiska samrådsgruppen

4.

Information från VVG
Shujaat och Katarina informerar om att på senast mötet var följande punkter
uppe:
- VGRs svar på IVO-rapporten. VGR är kritisk till IVOs slutsatser och
känner inte igen sig i dem.
- Remissversion för den nära vården
- Politiskt uppdrag avseende översyn av samverkan och ledningsstruktur
för vårdsamverkan. SIMBAs ordföranden och vice ordföranden
tillsammans med processledaren har blivit intervjuade.
Information om uppdraget bifogas dagens minnesanteckningar.
- FVM
Minnesanteckningarna från VVG bifogas dagens minnesanteckningar.
Shujaat lyfter att förutom information från VVG behöver information från den
regionala styrgruppen för psykisk hälsa samt från ledningsrådet för hälsa, vård
och omsorg vara stående punkter på samordningsgruppens agenda.
Ann-Charlotte informerar om följande från ledningsrådet:
- Slutrapport NPÖ. För närvarande finns det inte förutsättningar för att
sluta faxa och hänvisa till NPÖ då alla verksamheter inte har tillgång till
NPÖ.
- En reviderad version av riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen från
slutenvården är framtagen
Återkoppling kring status för implementeringen av FVM.
Designarbetet på den kommunala sidan håller inte tidsplanen.
Planeringen för VGRs är att de första verksamheterna kopplas på april
2022.
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Beslut om att möjliggöra för verksamheter inom VGR att få tillgång till
utdata kopplat till in- och utskrivningsprocessen även om lösning för
de kommunala verksamheterna kring åtkomst ännu inte hunnit tas
fram.

Irene informerar om följande från styrgruppen för psykisk hälsa:
- Fördelning av nationella stimulansmedel avseende samverkan
- Arbetet med suicidprevention och rekryteringen av en regional
projektledare för att hålla ihop det övergripande arbetet
- Implementeringen av den regionala överenskommelsen avseende
samverkan kring barns och ingas hälsa
- Implementeringen av den reviderade SIP-riktlinjen och
stöddokumenten
- Gruppdiskussioner kring vad vi ska fokusera på i samverkan och hur vi
kan dra nytta av varandra
- Ny ordförande i styrgruppen år 2021- Lise-Lotte Risö Bergerlind
5.

Samverkan mellan kommunerna och NSVT på Kungälvs sjukhus
Den arbetsgrupp som tillsattes i början av hösten för att ta fram ett förslag till
samverkansavtal har träffats vid tre tillfällen och slutfört sitt uppdrag. Resursoch ansvarsfrågan har det inte funnits möjligheter för gruppen att hantera.
Ebba säger att det är djupt olyckligt att det inte av förslaget till avtalet framgår
att förutsättningarna för att avtalet ska kunna träda i kraft är att resurs- och
ansvarsfrågan är utredd.
Samtliga representanter är eniga om att det är ett bra avtal med praktisk
förankring som tagits fram. Jacob undrar om SIMBA inte kan prova att arbeta
efter avtalet varvid Ebba svarar att grundfrågan kring juridik och resurser
kvarstår. Rickard undrar hur snabbt SIMBA kan komma igång med dialogen
kring grundfrågan och skriva avtal här. Katarina säger att varken hon eller
hennes chef har mandat att skriva egna avtal med fyra av Västra Götalands
kommuner.
Jacob säger att när specialistnivån är involverad i vården är det de som har det
yttersta ansvaret och inte kommunerna och att så som dialogen gått tidigare
så ska läkare inom specialistvården även vara tillgänglig på jourtid. Ebba
svarar att kommunallagen inte medger att den kommunala hälso- och
sjukvården arbetar på uppdrag av specialistvården.
Representanterna är eniga i att det vore önskvärt att tjänstemännen kunde
hitta en samverkanslösning så den inte behövde lyftas till politisk nivå.
Både representanterna från regionen och kommunerna undrar hur det kan
komma sig att de andra kommunerna i Västra Götaland kan samverka med
NSVT, även om ingången till frågeställningen skiljer sig lite åt.
Mats undrar om vi kan komma vidare med hjälp av jurister.
Representanternas bedömning är att detta kan gå.
Samordningsgruppen kommer inte längre i dialogen och får avvakta resultatet
av den politiska samrådsgruppens möte.
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6.

Övrigt
-
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