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MA VPMB 2001-05-19
1. Årsrapport – fastställs (Bilaga)
NSPHiG deltar i de dialogmöten som sker kontinuerligt mellan psykiatri och det kommunala
nätverket för missbruk/socialpsykiatri.
Årsplan 2020 fastställs.
2. Strategisk plan – genomgång av inlämnade ”syfte” och ”prioriterade områden” VPMB.
Rätt stöd till psykisk hälsa. Primärvårdsdirektören har fått ett uppdrag att arbeta med frågan.
Angelica kommer att återkomma. Mycket kommer längre fram och vi kommer att bli
berörda.
3. Nytt från verksamheterna - Laget runt om sådant som kan vara till nytta för gruppen att
höra/veta.
NSPHiG: Jenny jobbar mycket med IPS och arbetsmarknadsfrågor. Oro finns runt
målgruppen. Kollega Sara har en process för utbildning i brukarinflytande till ledning.
Psykiatri: Nya lokalerna blir bra. Plats för integrerade samarbeten vid behov.
Jobbar också med psykosprocess, NP-process och affektiva. Två nya: beroende- och
äldrepsykiatriprocesser. Beslut om att ha LARO-mottagning och en läkare utbildas.
Ser behov av att arbeta med alla formera av preparat och ner i åldrarna (16).
Rekryterar enhetschef beroende.
Primärvården: Mycket upptagna av vaccineringen. Behöver också titta på den psykiska
ohälsan.
Kommuner: Falköping; Vaccinationerna tar mycket tid. Avvikelser/MedControl-försenad
implementering. Sommarvikarier och basala hygienrutiner. Ökar missbruk o psykisk ohälsa.
Skövde; utbildar i RACT och traumabehandling (för att få förståelse för hur trauma kan
påverka psykisk ohälsa, missbruk och suicid). Digitalisering av myndighetsutövning. Ser över
resurser kopplat till behov. Övrigt: God och nära vård och FVM. Kopplat till denna grupp –
ökat våld i nära relationer, försörjningsstöd, psykisk ohälsa. De som står utanför
arbetsmarknaden kommer längre ifrån. Man arbetar också mer med uppföljningar (ISU).
4. Från Anneli Maaranen: Polisen säger att de noterar ökad psykisk ohälsa i Skaraborg och är
involverade i flera ärenden där personer försökt eller, tyvärr, lyckats ta sitt liv.
Noterar Regionen någon ökning av antal samtal eller fall?
Annette: Ingen ökning av suicid, men samtalen till stödlinjerna ökar.
Polisen har hört av sig till Vara kommun om intresse för dialog.
Lena: Psykiatrin har inte noterat ökning suicid.
Närvården: Har inte heller noterat någon ökning, men får ju inte alltid kännedom.
Svårigheter idag med att nå fram i telefonköer (vaccinationsfrågor tar plats).
Unga människors suicid påverkar många, även poliser.
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Informationsärenden
5. Läget utvecklingsspår Suicidprevention vårdsamverkan
Annette Holmberg informerar om det arbete hon gör i Suicidprevention vårdsamverkan, se
bilaga. Förbättringsområden finns och Annette kommer att arbeta vidare året ut.
6. Styrande dokument PP och Hemsidan
Styrande och stödjande dokument
Mötet går igenom PP: n med klickbara bilder.
Information om att text på hemsidan kommer att ligga i Web-format för att inte locka till
utskrift och underlätta löpande revideringar.
7. Information om Styrgrupp psykisk hälsa och Aktivitetsplan Psykisk Hälsa, Skaraborg
Angelica Engman informerar.
Handlingsplanen gäller t.o.m. 2022 och styrgruppen kommer att förbereda för vad som
kommer efter (ej klart ännu på nationell nivå). Man kommer att göra en fördjupad analys av
pandemins inverkan och de verksamheter som sker i de sex delregionerna.
Framåt: Mycket runt SIP och implementering HoS-avtalet avseende psykisk hälsa.
Nytt: Länssamordnare för suicidprevention Malin Frisk.
Aktivitetsplan Psykisk Hälsa Skaraborg är bilaga i dagens möte.
8. Läget utvecklingsspår Samsjuklighet (bilaga), forskning och förstudie
Emma och Kerstin informerar
Forskningen: En person har intervjuats. Svårigheter att nå fler. Kommer nu eventuellt att
söka via kommunerna. Kartläggningen med professionen försvåras av att utsedd personal
inom vården haft små möjligheter att prioritera tiden.
Förstudie: Har påbörjats. PP bifogas. Information till politiska styrgruppen PSS 210521.
9. Läget översyn HoS-avtalet och vårdsamverkansstruktur
Angelica Engman informerar om; Ny struktur, remissrunda i september (remisskonferenser),
gemensamt primärvårdsuppdrag från SRO till VGR o VästKom (nya lagtexten). Hur beskriver
kommuner respektive regioner sina primärvårdsuppdrag? Primärvårdens grunduppdrag ska
förtydligas. Vad är kommunens ”första linje”? Elevhälsan? Mål-maj 2022.
Lena informerar om underavtalet ”Överenskommelsen” är inga stora förändringar planerade.
Man väljer att behålla skrivningen om procentfördelning i texten.
Viktigt att göra dessa avtal/överenskommelser kända i våra verksamheter.
Lena och Angelica noterar olikheter mellan olika delar av VG, olika politiska ledningar.
Närhälsan har istället en regionövergripande ”beställning” (KOK-bok)
10. Läget översyn vårdsamverkansstrukturen
Översyn pågår. Mer information kommer.

Övriga ärenden



Se sjukhuset under hösten – processtöden och Lena planerar för det.
Fråga från Skövde: Samsa. När kommunen skriver frågor i Samsa svarar regionen att man inte
hinner svara. Lena svarar att psykiatrin ska läsa Samsa flera gånger varje dag. Det ska fungera
från båda håll.
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Fråga från Skövde: Utskrivningar flyttas ibland fram till fredagar vilket försvårar bra
mottagning då hela helgen ligger framför och beredskapen initialt låg en annan dag.
Lena och Lenita tar med sig frågan. Emma påpekar också att utskrivningen styrs av när
personen är utskrivningsklar.

Skriftlig information





Förändringar i samverkansgruppen
Filippa NSPHiG föräldraledig. Jenny Ahto fortsätter.
Representant Närvårdsområde 8 saknas
Nytt processtöd Anci Loft.
Styrgrupp Psykisk hälsa har gett Lumell (den konsultbyrå som användes vid uppföljning av
den länsgemensamma handlingsplanen) i uppdrag att göra en fördjupad analys av
användning av medel, genomförda aktiviteter och uppnådda resultat inom ramen för det
länsgemensamma arbetet med Handlingsplan för psykisk hälsa samt en fördjupad analys
av Covid-19 pandemins konsekvenser på invånarnas psykiska hälsa i Västra Götaland på
kort och lång sikt.

Bilagor









Årsrapport 2020
Strategisk plan, förslag från VPMB
Mall för arbetet med strategisk plan
Strategisk plan, förslag från FoUUI
PP Förstudie integrerat samsjuklighet Skaraborg
Stödjande och Styrande dokument, PP (länk)
Aktivitetsplan psykisk hälsa 2021
PP Suicidprevention vårdsamverkan (Annette Holmberg)

Sammankallande
Ordförande Ylva Morén

Kallade
Jenny Ahto
Brukarrepresentant, NSPHiG
Lena Bjugård-Bränfeldt
Psykiatri, Skaraborgs sjukhus
Lena Friberg, sektorschef
Skövde kommun
Lenita Hägg
Psykiatri, Skaraborgs sjukhus
Robert Eklund, medicinskt ansvarig sköterska (MAS)
Falköpings kommun
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Tove Wold Bremer
Skaraborgsenheten (Folkhälsan), VGR
Ulrika Bergman, avdelningschef
Skövde kommun
Åsa Zöölig Ålebring
Primärvård, Närhälsan område 9
Emma Hallberg, Kerstin Söderlund
Processtöd
Angelica Engman
representant för SHVO, Vårdsamverkan Skaraborg
Gäst: Annette Nordberg, projektledare suicidprevention vårdsamverkan

Frånvarande
Piotr Wysota
Primärvård (Privata aktörer)
Maria Qvarnström
Primärvården Rehabilitering, adjungerad
Vakans: Primärvård, Närhälsan område V8
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