
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Psykisk 
hälsa 2022-08-19 
Tid:  09,00-10,00 

Plats:  Via Teams  

Omfattning: 1-10 

Närvarande 

Charlotte Bliesener Falkenström Närvårdskontoret   

Irja Forsman    Brukarrepresentant  

Magnus Skog   Psykiatrin SÄS  

Sandra Larewall   Kommunerna  

Per-Anders Börjesson   Primärvården  

Ingela Sunneskär   Närvårdskontoret (sekreterare)  

Frånvarade  

Sven Gardell   Polisen 

 
 

1. Mötets öppnande 

Charlotte öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående anteckningar  

Föregående anteckningar gick igenom och lades till handlingarna.  

Charlotte har varit i kontakt med Habiliteringen som deltar i specifika frågor 

som rör deras område. Problemet gäller framför allt personer med autism som 

inte är renodlat LSS, vilket försvårar hanteringen organisatoriskt utifrån de 

olika kärnuppdragen. Vid komplexa/ svåra utredningar önskas samverkan.   

 

3. Workshop   

Dialog och planering om den kommande workshopen som kommer att ske 

under eftermiddagen den 4 november.  

Dialog skedde utifrån verksamheternas olika kärnuppdragen och hur vi kan 

mötas. Bland annat nedan punkter: 

• Den primära vården är navet i omställningsarbetet oavsett olika 

inriktningar i organisationerna.  

• Nivån på workshopen är därför av vikt.  

• Vi måste arbeta förebyggande.  

• Vad åligger invånare att göra själva utanför offentlig verksamhet, som 

inte har grund i allvarlig psykisk ohälsa. Individens ansvar. Vilken 

tolerans finns. Andra samhällsinsatser. 

• Motiverande samtal. 

• Fast vårdkontakt.  

• Psykiatrins ansvar för NP- utredningar. 



 
 

• Vård- och insatsprogram lyfts in i åtgärdsplanen som information till 

deltagarna eftersom vi tror att information saknas ute i verksamheterna 

om hur det ska användas.   

 

Beslut: Charlotte B Falkenström kontaktar Sven Gardell för att stämma av 

angående dagen för workshop.  

Irja Forsman och Magnus Skog tar med frågeställning om case till brukarrådet 

som har möte i slutet av september.  

Därefter träffas uppdragsgruppen för att sammanställa två frågor. 

Gick igenom vem som har ansvar för vad av uppdragsgruppen under 

workshopen. Viktigt att alla deltar.   

 

4. Mobilt team 

Är under uppbyggnad och är i bruk i viss mån. Viktigt att Lerum deltar i 

arbetet.   

 

Beslut: Magnus Skog hör med enhetschefen inom psykiatrin under kommande 

måndag som återkopplar till Ingela Sunneskär, som är sammankallande i 

arbetsgruppen Mobil Närvård, Södra Älvsborg. Psykiatrin deltar nu i 

arbetsgruppen som har möte den 30 augusti. Rutiner ska arbetas fram och 

fastställas av styrgrupp Närvård den 9 september. Information ska sedan ut till 

alla.   

 

5. TIP 

Finns på Björkängen i Borås där alla sjuhäradskommuner deltar, viktigt att få 

ut information till medarbetare, vid byte av personal.  

 

6. Samsjuklighetsutredning  

Dialog.  

Beslut: Avvaktar till senare eftersom vi har mycket kring workshopen för 

tillfället.  

 

7. SIP 

Fungerar tillfredsställande inom psykiatrin.  

 

8. Till nästa möte  

Dialog och beslut om specifika frågor till workshop.  

 

9. Kommande mötestider 

3 oktober klockan: 09,00-10,00 

 

10. Mötet avslutas 

 
 
 


