
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Psykisk 
hälsa 2022-02-24 
Tid:  08,00-09,00 

Plats:  Via Teams  

Omfattning: Uppdrag från styrgrupp Närvård   

Närvarande 

Irja Forsman    Brukarrepresentant  

Sven Gardell   Polisen   

Magnus Skog   Psykiatrin SÄS  

Per- Anders Börjesson   Primärvården  

Sandra Larewall   Kommun  

Charlotte Bliesener Falkenström Närvårdskontoret  

Ingela Sunneskär   Närvårdskontoret  

 

 
 

1. Mötets öppnande 

Charlotte öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Nytt uppdrag från styrgrupp Närvård  

Uppdraget startade vecka 2 och ska redovisas den 29 april till styrgruppen.   

Målet är att utveckla strukturella förutsättningar för samverkan så att våra 

patienter/brukare får en trygg och säker vård och ett korrekt stöd på rätt 

vårdnivå. Målet blir därför att skapa en sömlös vård och stödkedja. Vidare 

ska inläggning undvikas i möjligaste mån.  

 

I samverkan ska psykiatrin bygga upp mobila team för alla åldersgrupper för 

att möta upp i akuta skeenden samt konsultera kommunerna och 

primärvården. Samverkan sker genom tillskapande av en arbetsgrupp med 

deltagare från alla huvudmän. – Meddela Magnus representanter. Magnus 

tillser att arbetet kommer igång och att det finns något att rapportera för 

styrgruppen.  

 

Samverkan kring patienter/brukare med samsjuklighet ska stärkas. SIP ska 

användas som verktyg. Den huvudman som upptäcker patientens/brukarens 

samsjuklighet SKA kalla till SIP. Avvikelser ska skrivas vid bristande 

följsamhet.  

 

Samverkan med polisen ska stärkas. Representant från polisen bjuds in till 

uppdragsgruppen för dialog kring samverkansnivå och hur den reella 

samverkan ska fungera. - Hur går vi vidare, vad krävs? Vad önskar polisen? 

Detta är också grunden för dagens möte.  

 

Vidare ska digitala lösningar beaktas och involveras.  



 
 

3. Dialog om samlat grepp kring uppdraget, bla om vad som behövs för det 

akuta skedet, antal individer och frekvens, utbildningsbehov, 

bemötandefrågor, kontaktvägar, förebyggande verksamheter och hur sker 

samverkan. Det är flera delar, visioner och målsättningar. Politiskt uppdrag. 

Vilka nätverk behövs på konkret nivå, vilken information behövs till våra 

verksamheter och ut till medborgare? 

 

Det finns en modell för psykiskt sjuka med psykos (TIP), kan man göra på 

samma sätt gällande samsjuklighet? Idag finns inget politiskt beslut/ uppdrag 

om samsjuklighet.  

 

- Hur går vi vidare när flera huvudmän är involverade?   

- Hur stöttar man varandra, vilka kontaktvägar finns? 

- Lättillgängligt om mobilt psykiatriskt team finns. (Detta pågår) 

- Struktur i organisationerna- kommunikationsvägar.  

- Hur jobbar vi smart? 

- Aktiviteter över gränser, uppdaterade kontaktlistor. 

- Kan kommunernas och primärvårdens POSOM- grupper involveras? 

- Vem har ansvar för vad – tydlighet önska/krävs.  

 

4. Samverkansavtal mellan polisen och kommunerna  

Sven skickar samverkansavtal till Charlotte, för att se de åtgärder/ ansvar 

man tecknat. Plan att lägga till/ skriva nytt samverkansavtal för samsjuklighet 

enligt ovan uppdrag. Närvårdskontoret gör ett förslag och dialog förs på nästa 

möte.  

 

5. Kommande mötestider 

31 mars kl:14,00-15,00 

 

6. Mötet avslutas 

 
 
 


