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Torsdag 26 november kl. 13:15-15:15 (obs. förkortat möte)

Mötet inleds





Ordförande Carina Fransson inleder mötet och välkomnar deltagarna.
Frida Palm, vikarierande processledare har meddelar förhinder. Zofia Delauzun
processledare återkommer 2021 men deltar i dagens möte.
Minnesanteckningarna skriver Agneta Bergqvist, utvecklingsledare.
Idag är mötet förkortat och vi följer kallelsens agenda.

Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter, publiceras på hemsidan: LÄNK till minnesanteckningar
Temagruppen ställde sig bakom framtagen delregional PSL-riktlinje. Som ska vidare till LGS
för information. Publiceras på vårdsamverkans hemsida.
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Årshjul
Kvartal fyra i årshjulet görs utvärdering av årets aktiviteter genom årsrapporten. Hur blev det?
År 2020 har inte liknat något annat år. Vi kan konstatera att Temagrupp psykiatri trots
pandemi har genomfört flera aktiviteter från handlingsplanen, dock på annat sätt än planerat.
Årsrapport 2020 för Temagrupp Psykiatri har skickat med i kallelsen och är ännu inte klar.
Alla ledamöter kan komma in med synpunkter till Frida eller Zofia.
Färdig årsrapport inlämnas senast 10 januari 2021.
Planering för år 2021 för Temagrupp Psykiatri.
Temagruppens representation Ingvor Gunnarsson fortsätter som ledamot i temagrupp
psykiatri, från 2021 arbetar Ingvor som socialchef vuxna område Hisingen.
Processledare Zofia Delauzun kommer tillbaka efter ledighet och önskar ha temagruppsmöte
på förmiddagar där torsdag var den dag som ledamöter föll som möjlig dag. Datum för möten
beslutar av ordförande och meddelas på hemsidan och Zofia skickar kalenderkallelser.
Handlingsplan 2021
Förslag på handlingsplan 2021 presenterades. För ledamöter i temagruppen behöver läsa och
fundera om de aktiviteter som tagits fram är de som gör mest nytta. Kom gärna in med
synpunkter så att vi kan fastställa handlingsplanen vid nästa möte.
Diskussion fördes om Mobila fältteamet, MFT. Denna diskussion rörde också Uppdrag
Samsjuklighet.
Vad ser vi hos dem vi är till för? Från brukarperspektivet framkom att
Vågar inte söka
Oro för pandemin
Oro för att vara ute i samhället
Digitala möten är inte bekvämt eller man saknar dator, mobil
Vill ej belasta vården
Aktiviteter har stängts ner som varit meningsfulla. Ja det är många orsaker till att brukare inte
nått vården.
Temagruppen ser ännu inte effekterna men tar höjd för att möta det behov som kommer. Vad
behöver temagrupp psykiatri arbeta med 2021 för att möte behoven?
Uppdragshandling Samsjuklighet diskussionen på mötet var om Mobila Fältteamet, MFT,
kan ta på sig mer uppdrag då grunduppdraget sviktar? Förslaget innehåller projektledare på
50%. Detta ser inte temagruppen att det finns behov av, istället kan medarbetare utökas?
Diskussionen fortsatte med att MFT behöver utifrån sitt basavtal eventuellt komplettera med
utökat uppdrag som blir förenligt med syftet i förslaget.
Processledare Zofia och ledamot Jörgen Vennsten ska kvalitetssäkra att det blir mer för
pengarna och förtydliga samsjuklighetsuppdraget. Temagruppen ställde sig inte bakom
förslaget. Frågan bordlades till nästa möte.

Aktuella frågor


Rapporten från Hälsa i Samverkan. Rapporten mottogs och läggs till handlingar.
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Kortinfo från mötet
•

Delregional PSL-riktlinje, samverkan för förstärkt och samordnad vård och stöd
för personer med psykisk sjukdom och kriminalitet är fastställd och finns
publicerad på hemsidan.

•

Årsrapporten är framtagen och behöver lite justeringar och blir klar senast 10
januari 2021.

•

Viktiga frågor som temagruppen funderar på är hur pandemin under året har
påverkat målgruppen. Undanträngningseffekt, vill inte belasta vården, är jag värd
att satsats på?
Vad behöver vi göra för att verkligen göra skillnad för dem vi är till för?

Vad behöver kommuniceras/förankras från mötet?
Temagruppens ledamöter ansvarar för att ta med information som är väsentlig till sin
verksamhet/organisation. Temagruppen reflekterar också över hur vi gör skillnad för dem vi
är till för, utifrån det vi samverkat kring på mötet.
Funderingar för kommande år, Vad behöver vi göra för att verkligen göra skillnad för de vi är
till för?

Kommande möte: Nästa temagruppsmöte är den 28e januari 2021 kl 09:00-12:00, via
Skype/Teams

Vid anteckningarna:
Agneta Bergqvist
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