Minnesanteckningar temagrupp psykiatri, möte 1, 2021
Datum och tid:

2021-01-28 kl 09:00-12:00

Plats och lokal:

Skype

Mål och syfte med mötet:

-

Kallade:

Förhindrade:

Genomgång och fastställande av handlingsplan 2021
(bilaga)
PSL-uppdraget, LGS Ordförandebeslut.
Implementering 2021 (publicerad online)
Samsjuklighetsmedel inkl suicidprevention, ACT
Göteborg. LGS ordförandebeslut. Arbete framåt.
(bilaga)

Ordförande: Carina Fransson, Härryda Kommun
Ingvor Gunnarsson, Göteborgs stad
Camilla Hesselroth, Göteborgs stad (ny ledamot)
Petra Runevik, Partille kommun
Jenny Atho, NSPHIG
Anne-Charlotte Larsson, Processledare LGS
Filippa Gagnér Jenneteg, NSPHiG
Mathias Alvidius, SU/Affektiva
Stina Tärning, Närhälsan
Inger Stenberg, Tandvården
Pia Rydell, SU/Psykos (deltar del av mötet)
Veronica Tindvall, Öckerö Kommun (deltar del av mötet) (Per
Föräldraledig)
Zofia Delauzun, Processledare
vakant, Koncernkontoret VGR
Miina-Maria Finström, Vuxenhabiliteringen
Göran Hjertstrand, Mölndals stad
Martin Öst, Primör
Jörgen Vennsten, SU/Beroende

Mötet inleds
Vi välkomnar nya deltagare till Temagruppen; Camilla Hesselroth (Göteborg) och Veronica
Tindvall (Öckerö, ersätter Per under ledighet)

Uppföljning av föregående möte
Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter, publiceras på hemsidan.
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Laget runt
Kort information från den egna verksamheten: Vilka frågor är aktuella för oss och hur kan
de påverka samverkande parter?
Mathias, Affektiva/SU – Det pågår en SU-intern rotation av vissa enheter. Detta bör ej påverka
samverkansparter. Psykakuten övergår till verksamhetsområde beroendekliniken vid jan/feb
månadsskiftet. Lägre söktryck och utlånad personal fortsatt. Detta bör ej påverka att patienter
inte kan bli inlagda. Öckerö - eventuell stängning av enhet. Beslut ligger hos regionstyrelsen, ej
färdigt ännu. Kontakt mellan Öckerö och SU finns förstås. HSV väster oening därför ligger det
hela hos regionstyrelsen. Vad är anledningen till stängning? – liten enhet, hög sårbarhet samt få
anställda där varför evidensbaserad behandling svårt (dvs kompetens på bredden svårt). PMV
(vid järntorget) knyts patienter till. Psykospatienter knyts till PVV, och där finns även mobil
verksamhet redan.
Filippa, NSPHiG – mycket jobb med digitalisering nu. Lista finns på hemsidan (här är klickbar
länk för spridning). Arbetet flyter på, dock i digital form. 9/12 blev handboken klar
”brukarinflytande” (här är klickbar länk för spridning). Lansering av boken ihop med Västkom
mfl. finns på denna klickbara länk.
Ovan är länkar till föreningars digitala/telefonbaserade stödresurser, en Handbok i
brukarinflytande som publicerades i december samt länk till lanseringen av handboken med
efterföljande panelsamtal om vägar och visioner för brukarinflytandet i Västra Götaland.
Stina, Närhälsan – Mycket kring vaccinationer förstås. Förvaltningsledningen har beslutat att
man ska jobba på nytt sätt kring psykisk ohälsa-gruppen; IBH ”Integrerad beteendehälsa”. Mer
att läsa om detta finns på denna länk. Hur ska detta kopplas till NOSAM?
Ingvor, Göteborg – omorganisationen i staden står ständigt på schemat. Praktiska delar som
släpar i och med omorganisationen förstås. De sex nya förvaltningarna är:
• Förvaltningen för funktionsstöd huvudkontor: Selma Lagerlöfs torg 2
• Socialförvaltningen Centrum huvudkontor: Skånegatan 9A
• Socialförvaltningen Hisingen huvudkontor: Vågmästaregatan 1A
• Socialförvaltningen Nordost huvudkontor: Förstamajgatan 2A
• Socialförvaltningen Sydväst huvudkontor: Zirkongatan 7
• Äldre samt vård- och omsorgförvaltningen huvudkontor: Zirkongatan 7
Källa:
Göteborgs
stads
hemsida
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-opolitik/kommunens-organisation/kommunens-organisation-ny/ny-namndorganisation-2021
Ny upphandling HVB-vård på gång (vi återkommer till denna fråga i handlingsplanen). Ingvor
ingår i revideringen av ÖK psykiatri, återkommer när mer info kommer. Inga direkta
förändringar i vad som ska göras, men hur man tex ska göra en omfattande handläggning SIP.
Kopplingen till NSPHiGs brukarrevision om SIP-mötesledare? Hur skall vi förbättra detta?
LVM ingen ökning i Göteborg. Mindre inflöde på missbruksenheter, vilket är oroande. Kanske att
färre söker insatser själva, men även omstrukturering påverkar. Oro finns även kring de som
inte kommer till aktivitetscentren. Vilka långtidseffekter av Covid19? Vad innebär detta för våra
klienter?
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Petra, Partille – Inom socialpsykiatrin, nu mycket arbete kring lokal handlingsplan
suicidprevention! Psykisk hälsa och samhällets gemensamma ansvar, hur vi hittar vägar framåt
i samverkan, även kring att inkludera intresseorganisationer/föreningar. Det som släpar efter
(ex förstahjälpen-utbildningar) behöver komma igång igen.
Carina, Härryda – Lokal handlingsplan suicidprevention aktuellt även i Härryda. Ny struktur
och systematiskt arbete inom delar av kommunen. Ökat antal LVM nu, unga personer och dessa
har gemensamt att de tappat kontakter och slutat medicinera. Stort bekymmer, antagligen
resultat av Covid19. LVM inte lösningen på detta dock.
Veronica, Öckerö – Angående den eventuella nedstängningen är det glädjande att höra de
planer som finns. Riskanalys i kommunen, vad behöver vi tänka på och förbereda? Kan vara
besvärligt att resa och ”lämna ön” för målgruppen. Bipolär-gruppen har redan bra insatser
”trots” att de åker till stan. Angående LVM – fler ansökningar om behandlingshem än tidigare,
men inte LVM. Samma här, unga personer som själva önskar behandling.
Inger, Tandvården – ständigt projekt ”personal utfärda intyg för reducerad tandvårdskostnad”.
Det hela haltar i och med Covid19. Syfte att öka kunskap om tandhälsan då psykisk ohälsagruppen är extra riskutsatt.
Camilla, Göteborg – Upprättar interna överenskommelser med socialförvaltningarna om hur
personerna skall tas omhand. Avvikelsehantering i samverkan! Hur ska vi göra i det nya
systemet?
Pia, SU/psykoskliniken – Apropå nämnda interna omflyttningar inom SUs psykiatri nämner
Pia att ACT Göteborg går över till psykoskliniken den 1/6. Nytt avtal där.

Aktuella frågor
1. Information: Årsrapport 2020
Ansvarig: Carina
Årsrapporten fastställd i LGS 21/1 2021. Publiceras inom kort på hemsidan (länk).
LGS hade inga särskilda kommentarer kring året som gått, man tackade för
presentationerna.
2. Information och dialog: Återrapportering från LGS angående PSL-uppdraget
Ansvarig: Carina
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LGS ställde sig bakom PSL-riktlinjen. Implementering under 2021, PSYKSAM planerar för
del av implementering. (PSYKSAMs första möte 2021 är den 5e mars.)
Återkommer på handlingsplanen.
A. Övrig diskussion, återkoppling LGS
Styrgrupp psykisk hälsa – återkoppling, önskas ligga som stående punkt framöver.
Mycket pengar som tilldelats, och när de kommer så sent är det svårt att få rullning på
uppdrag och komma överens på begränsad tid. Man uttrycker att det behövs stöd från
vårdsamverkanskontoret, särskilt kring detaljer om pengar.
Mötestider 2021 för styrgrupp psykisk hälsa:
25/2, 12/5, 1/9, 14/10, 15/12
Anne-Charlotte återkopplar från LGS i samband med att vi diskuterar vilka vägar de olika
mötenas innehåll kommuniceras.
Uppdaterad från LGS möte 21/1, i vänteläge för publicering.
Ny skrivning: (sid 4:) Huvudmannen åtar sig att möjliggöra deltagande i såväl
ledningsgruppen som eventuella länsgemensamma grupper om ledamöter blir nominerade
och invalda i dessa grupper […] Ledamöterna ingår i vårdsamverkans ledningsstruktur på
delregional nivå. Har en väl upparbetad kontaktyta och mandat att föra talan för fler än sig
själv samt fatta erforderliga beslut för effektiva och smidiga samverkanslösningar i frågor
som rör uppdraget” […] Det är viktigt med kontinuitet och att utsedda personer deltar vid
möten. Representanterna i länsgemensamma grupper ansvarar för att på delregional nivå
sprida information och förankra de ställningstaganden som gjorts. Varje huvudman har
därefter ansvar för att anpassa och genomföra kommunikationen lokalt.
3. Information och dialog: Återrapportering från LGS angående Uppdragshandling
samsjuklighetsmedel, inkl suicidprevention
Ändrad riktning, samt summa, för att kunna göra mer för pengarna och fortsätta i linje med
påbörjat arbete. Stort fokus på att permanenta integrerad, uppsökande vård i hela
delregionen. Ny uppdragshandling bifogades kallelsen. Uppdragshandlingen redan antagen
i LGS.
Information om förändring av uppdragshandlingen kort, att medlen tilldelas hela ACT
istället för bara mobila fältteamet. Dessutom har vi mer medel (totalt cirka 4,5 miljoner) på
en tvåårsperiod. Kort diskussion om långsiktighet och Anne-Charlotte föreslår att
processledare Zofia kanske ska presentera utmaningar för politiken 12/2 (Politiskt samråd
vårdsamverkan), detta för att ”kratta manegen” inför eventuell avtalsskrivning då dessa
stimulansmedel är slut. Zofia kontaktar de som behövs inför presentationen. OBS. Efter
mötet beslutades att skjuta på presentationen till kommande möte pga att man inte har en
projektbeskrivning ännu och man behöver komma igång innan det lyfts till politiken.
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4. Dialog och ställningstagande: Handlingsplan 2021
Bifogad, både föregående möte samt årets första, finns utkastet för handlingsplan 2021. Vad
skall temagruppen fokusera på under år 2021? Vi går igenom handlingsplanen steg för steg
och justerar utifrån kommentarer och funderingar. Vi hinner inte klart helt varför
ordförande Carina och processledare Zofia planerar uppföljningsmöte med renskrivning av
handlingsplanen. Den fastställs därför nästa temagruppsmöte.

Kommunikation från mötet
Vad behöver kommuniceras/förankras från mötet?
1. PSL-riktlinjen, bildspel (mailas ut ihop med minnesanteckningar) och länk till
riktlinjen.
2. Kommunicera och förankra Samsjuklighetsuppdraget.
3. Omvärldsbevaka, samla in inspel kring pandemins effekter för vår målgrupp. Pågående
forskning?
Vi lägger detta som tre kortpunkter från mötet.
Vilka är berörda av frågan?
Alla i temagruppen deltagande organisationer.
Hur får de veta?
Var och en bär med sig till respektive organisation.

Kort information
Cirka tre punkter från mötet som ska kommuniceras, publiceras på webben.
1. Den nya PSL-riktlinjen är äntligen antagen i både temagruppen och LGS. Nu börjar
spridning av riktlinjen.
• Läs riktlinjen här!
• Checklista för remiss från anstalt eller frivård
2. Temagruppen vill även sprida information om och förankra det nya
Samsjuklighetsuppdraget, där medel ges till ACT Göteborg för arbete i hela delregionen.
3. Omvärldsbevakning står också i fokus. Temagruppen vill samla in inspel kring
pandemins effekter för vår målgrupp. Vad forskas det kring?

Nästa möte
Diskussion/Information: Förberedelse för nästa möte…
Handlingsplan stäms av för att skicka till slutligt antagande i LGS.
Tandvårdens statistik – Inger meddelar siffror
Eventuellt avtalsförslag från Ingvor angående ny ÖK psykisk hälsa
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