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 Beskrivning av samverkansstrukturen 
SIMBA är en samverkansstruktur för hälsa och 
den nära vården i Ale, Kungälv, Stenungssund 
och Tjörn.  

Närvårdssamverkan är till för invånare som har 
behov av samordnade och samtidiga vård-
åtgärder och insatser från både kommun och 
region. Vården och insatserna ska av den en-
skilde upplevas som sömlös samt syfta till att 
stärka individens hälsa och reducera framtida 
vård- och insatsbehov. 

Närområdesgrupperna utgör tillsammans med 
de lokala psykiatrigrupperna samt barn och 
unga-grupperna basen för det medborgar- och 
patientinriktade samverkansarbetet.  

SIMBA har också utvecklingsgrupper för 

samverkan kring psykisk hälsa för barn och 
unga respektive vuxna samt för äldre som är i 
behov av vård och insatser från både kommun 
och region. Därtill finns en utvecklingsgrupp för 
in- och utskrivningsprocessen från sluten 
hälso- och sjukvård samt från och med i år även 
ett formellt närverk för hälsofrämjande insat-
ser.  

Den politiska samrådsgruppen har till uppgift 
att med ett utförar- och beställarperspektiv 
föra en regelbunden politisk dialog kring ge-
mensamma närvårdsfrågor. Samordningsgrup-
pen ansvarar för de övergripande strategiska 
samverkansfrågorna mellan vård- och insatsgi-
varna. 

 Samverkan och samarbete under året 
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk, för-
valtnings- och verksamhetsnivå. Samverkan på 
politisk och ledningsnivå skapar legitimitet och 
struktur. 

År 2021 har varit ett annorlunda samverkansår. 
Detta samverkansår har precis som år 2020 
präglats av Covid-19 pandemin, som utmanat 
och satt samverkan på prov. Covid-19 

pandemin har också fortsatt att ”tvingat” oss 
att arbeta effektivare och mer proaktivt för att 
i möjligaste mån förhindra inskrivningar i slu-
tenvården. Covid-19 pandemin har medfört att 
flertalet av de fysiska mötena även i år har er-
satts med digitala möten. 

Det har inte funnits förutsättningar att arbeta 
med alla mål i Samverkansplan för hälsa och 

Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcen-
traler, Vårdval rehab, Regionhälsan, Habilitering och hälsa, Tandvården 

• Sjukhusen i Väst
• Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund

och Tjörn
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
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den nära vården år 2020–2021 under året på 
grund av Covid-19 pandemin men ändock i 
större utsträckning än under år 2020. 

Utöver Covid-19 pandemin har det även detta 
år förts intensiva dialoger i samordningsgrup-
pen och den politiska samrådsgruppen kring 
det primärkommunala hälso- och sjukvårds-an-
svaret. Det råder olika uppfattningar mellan 
regionens och kommunernas tjänstemän och 
politiker kring vad det primärkommunala 
hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar. Politi-
kerna tog under våren beslut om att lyfta frå-
gan till parterna att hanteras inom ramen för 
revideringen av Västra Götalands hälso- och 
sjukvårdsavtal. 

SIMBA:s politiska samrådsgrupp har samman-
trätt tre gånger under året. Fokus för mötena 
har detta år varit samma som år 2020, vilka är 
det primärkommunala hälso- och sjukvårdsan-
svaret samt integrerade arbetssätt kring miss-
bruk och beroende både avseende vuxna samt 
barn och unga vuxna. I september hade sam-
rådsgruppen en arbetsdag där Samverkansplan 
för hälsa och den nära vården revideras inför 
åren 2022-2023. Målet vid revideringen var att 
hålla i den inriktning som togs två år tidigare. 

Samordningsgruppen har träffats fem gånger 
under året. Samordningsgruppens möten har 
bland annat hanterat frågor avseende samver-
kan kring SIMBA-teamen, samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
SIP-processen, suicidprevention, integrerade 

arbetssätt kring missbruk och beroende både 
avseende vuxna samt barn och unga vuxna 
samt gränsdragningsfrågor inom hälso- och 
sjukvårdens område, mellan regionen och 
kommunerna. I oktober hade samordnings-
gruppen en arbetsdag då Handlingsplanen för 
den nära vården revideras inför åren 2022-
2023 

Närområdesgrupperna har under året revide-
rat sina närområdesplaner och träffats fyra 
gånger för att hantera gemensamma frågor. 
Det hälsofrämjande och förbyggande arbetet 
har i större utsträckning än tidigare år varit 
med på agenda. Samverkan kring in- och ut-
skrivningsprocessen samt arbetet med suicid-
prevention har varit återkommande punkter 
utöver hantering av samverkansfrågor relate-
rade till Covid-19 pandemin. 

Samordningsgruppens ordförande och vice 
ordförande har under året representerat 
SIMBA i regionala Vårdsamverkan Västra Göta-
land (VVG). VVG har även detta år haft möten 
varje vecka för hantering av samverkansfrågor 
relaterade till Covid-19 pandemin. 

SIMBA har också under året haft fyra 
representanter i den regionala styrgruppen 
för psykisk hälsa (en från Kungälvs sjukhus, en 
från  elevhälsan, en från socialtjänsten och 
en från vårdcentralerna).

I det nybildade regionala ledningsrådet 
för samordnad hälsa, vård och omsorg har 
SIMBA två representanter.  

In- och utskrivning från 
 sluten hälso- och sjukvård 
Utvecklingsgruppen för in- och utskrivnings-
processen har träffats sju gånger och arbets-
gruppen för SAMSA har träffats sju gånger un-
der året. 

Att få till en fungerande in- och utskrivnings-
process från sluten hälso- och sjukvård är fort-
satt ett utvecklingsområde. Den beslutade pro-
cessen för utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård följs inte vilket skapar frustration hos 
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samtliga involverade parter. I april tog utveckl-
ingsgruppen beslut om att följa upp de GAP-
analyser som genomfördes under 2020 avse-
ende delvis förändrat arbetssätt.  En skillnad 
från år 2020 var att problematiken i april var på 
mer detaljerad nivå vilket tyder på att verksam-
heterna har ökad kunskap om in- och utskriv-
ningsprocessen samt delvis förändrat arbets-
sätt. Den största kritiken har riktats mot sjuk-
huset samtidigt har det konstaterats att alla 
parter har förbättringspotential. Hög personal-
omsättning på sjukhuset samt hög arbets-be-
lastning på grund av Coronan har medfört att 
arbetet i SAMSA har nedprioriterats. 
På sjukhuset har bland annat en särskild styr-
grupp inrättats för hantering av in- och utskriv-
ningsprocessen. Där till har vårdplaneringstea-
met börjat förstärkas. 

Vid höstens uppföljning av samarbetet under 
sommaren konstaterades att om samtliga par-
ter följer den beslutade processen så kommer 

sannolikt in- och utskrivningen från slutenvår-
den att fungera.  

Under året har ledningsgruppen som skapades 
i samband med pandemin, för hantering av ge-
mensamma frågor som rör Covid-19 fortsatta 
träffas digitalt varje eller varannan vecka. Un-
der senhösten genomfördes en transformation 
av ledningsgruppen till att bli en ledningsgrupp 
i samverkan för att hantera frågor i den dagliga 
verksamheten som berör samverkan, för när-
varande är det, utöver Covid-19 pandemin, 
stort fokus på in- och utskrivningsprocessen. 
För att säkerställa att syftet med ledningsgrup-
pen uppnås kommer en utvärdering att genom-
föras i februari 2022 som underlag till beslut 
om ledningsgruppen ska permanentas. 

Där utöver har vårdcentralerna och den kom-
munala hälso- och sjukvården inom respektive 
kommun haft regelbundna möten för att han-
tera Covid-19 pandemin. 

 Psykisk hälsa – barn och unga 
Utvecklingsgruppen Barn och unga har träffats 
fyra gånger under året. De lokala barn- och 
unga grupperna två till fyra gånger. 

Vid årsskiftet övergick samarbetet kring tidiga 
och samordnade insatser till ordinarie verk-
samhet, vilket har medfört en modifierad sam-
verkansmodell i Ale och Stenungssund där 
samtliga vårdcentraler deltar i SIMBA-teamens 
veckomöte. I Kungälv och på Tjörn har den mo-
dell som togs fram under projektet permanen-
tats.  Styrgruppen för SIMBA-teamen har träf-
fats sex gånger under året och representan-
terna i de olika SIMBA-teamen två gånger. Del-
tagandet i Socialstyrelsens och Skolverkets nat-
ionella projekt kring tidiga och samordnade in-
satser för barn och unga med psykiska ohälsa 
har fortsatt även detta år. Därtill har 

folkhälsomyndigheten tagit med sig SIMBA-
teamsmodellen som sitt bidrag från Sverige till 
ett nordiskt projekt som Danmark är värd för, 
där syftet med projektet är att lyfta fram goda 
exempel på samverkan från de nordiska län-
derna. 
Styrgruppen tog under hösten beslut om att 
ansluta sig till den uppföljning och utvärde-
ringsmodell som tagits fram inom ramen för 
Socialstyrelsens och Skolverkets nationella pro-
jekt. Implementeringen har påbörjats.  

Den regionala överenskommelsen avseende 
samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa 
som trädde i kraft i januari har under året im-
plementerats i SIMBAs verksamheter. I februari 
hölls en workshop för representanterna i ut-
vecklingsgruppen och de lokala barn och unga 
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grupperna. Där efter implementering lokalt i 
SIMBAs fyra kommuner samt en workshop i 
den lokala barn och unga gruppen i Stenungs-
sund. Utbildning riktad till alla berörda medar-
betare i de fyra kommunerna har hållits vid åtta 
olika tillfällen i september. Den fråga som varit 
och är mest utmanande att hantera är hälsoun-
der-sökningar för barn och unga som placeras 
utanför hemmet.  

En samverkansrutin när ett barn mister en 
vårdnadshavare togs fram under våren. Ruti-
nen bygger på Socialstyrelsens kart-läggning, 
kring vilka insatser som erbjuds till barn som 
förlorat en vårdnadshavare och där kommit 
fram till att ansvarsfördelningen mellan olika 
verksamheter är bristfällig och oklar samt att 

de drabbade barnen utgör en riskgrupp för att 
utveckla psykisk ohälsa. 

Utifrån västra hälso- och sjukvårdsnämndens 
(HSN V) beslut om att lyfta ut frågan kring inte-
grerat arbetssätt för barn och unga med risk-
bruk och beroendeproblematik från vårdsam-
verkan rev politiken under hösten upp det be-
slut som tidigare tagits om gemensam samver-
kansmodell.  Arbete pågår mellan 
HSN V, Regionhälsan och kommunernas social-
tjänst att utforma integrerat samarbetet uti-
från lokala förutsättningar 

Under året startades även en dialog upp om att 
undersöka möjligheterna till ett samverkans-
projekt kring problematisk skolfrånvaro.

 Psykisk hälsa – vuxna 
Utvecklingsgruppen Psykisk hälsa – vuxna har 
träffats fyra gånger under året och de lokala 
grupperna lika många gånger. 

Under året har det inom ramen för pågående 
projekt erbjudits föreläsningar om IPS-mo-
dellen för medarbetare i Kungälv, Stenungs-
sund och på Tjörn. Kungälv och Stenungssund 
arbetar med IPS-modellen medan Tjörn valt att 
arbeta med ”Support employment”. IPS är en 
modell för arbetsrehabilitering som vänder sig 
till personer med psykisk funktionsnedsättning. 
När det gäller IPS är målgruppen personer som 
har försörjningsstöd, både i Ale, Kungälv och i 
Stenungssund.  

Förslag till gemensam mall till för de lokala psy-
kiatriplanerna har tagits fram under våren och 
har använts i revisionsarbetet inför år 2022. 

Under tidig höst hölls den teoretiska introdukt-
ionsdagen för nyanställd personal inom social-
tjänsten och psykiatrin, för att säkra god och 

likvärdig introduktion av nyanställd basperso-
nal oavsett vårdgivare. Likaså hölls inspirat-
ionsdagen kring resursgruppsarbete för vård- 
och stöd-samordnare tidig höst. 

Frågan kring socialmedicinska mottagningar i 
SIMBA-området är fortsatt låst. Förändrade 
ekonomiska förutsättningar hos Västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och ett beslut om att 
pausa allt övrigt arbete med Socialmedicinska 
mottagningar inom nämndens område i avvak-
tan på utvärdering av det arbetssätt som testas 
inom SAMLA medförde att politiken under hös-
ten rev upp det tidigare taget beslut om ge-
mensam samverkansmodell. Flera vårdcentra-
lers bedömning är att det behövs tillskjutas ex-
tra resurser om vårdcentralerna ska erbjuda 
behandling till målgruppen utanför vårdcen-
tralerna.  På Tjörn tillhandahåller Närhälsan 
hälso- och sjukvårdsinsatser till målgruppen på 
den gemensamma mottagningen som finns 
där. 



Under tiden november-januari genomförs en 
brukarrevision i samverkan med brukarorgani-
sationen Nationell Samverkan för psykisk hälsa 
(NSPH). Målgruppen är personer med missbruk 
och beroendeproblematik som har biståndsbe-
slut och får regelbunden behandling inom soci-
altjänsten. 

Dialogen kring det primärkommunala hälso- 
och sjukvårdsansvaret för personer som 

behandlas inom den specialiserade öppenvård 
och som är i behov av läkemedelsövertag har 
fortsatt under året. Kommunernas tolkning ut-
ifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är att det 
inte ingår i det primärkommunala uppdraget 
att ansvara för läkemedelsövertag för personer 
som behandlas inom den specialiserade öp-
penvården, en tolkning som inte delas av reg-
ionen. 

 Våld i nära relationer 
SIMBA:s processledare tillsammans med kom-
munernas folkhälsoutvecklare utgör en arbets-
grupp som hanterat frågan kring våld i nära re-
lationer. 

Dialoger kring våld i nära relationer har förts på 
de lokala närområdesgruppsmötena och lokala 
psykiatrigruppsmötena.  

I samtliga kommuner genomfördes under vå-
ren workshops kring våld i nära relationer med 
representanter från kommunala och regionala 

verksamheter samt intresse-organisationer 
och ideella organisationer. I några kommuner 
var workshopen en del av arbetet med fram-
tagning av handlingsplaner för samverkan kring 
våld i nära relationer. 

Under hösten erbjöds vård- och omsorgs-per-
sonal som arbetar med äldre en föreläsning 
kring ämnet ”Våldet går inte i pension”. Före-
läsningen erbjöds vid tre olika tillfällen. 

 Vård och omsorg om äldre över 75 år 
 samt palliativ vård 
Utvecklingsgruppen Äldre har träffats fyra 
gånger under året.  

Uppföljning av den mobila närvården avseende 
samverkan mellan den kommunala och region-
ala primärvården med fokus på behandling på 
rätt vårdnivå genomfördes planenligt både vå-
ren och hösten. Vårens resultat visade på att 
86% av ärendena under uppföljningsperioden 
handlades på rätt vårdnivå. Vid höstens upp-
följning var resultatet något lägre 78%. Precis 
som vid tidigare uppföljningar visade årets 
uppföljningar låg följsamhet till användandet 

av VISAM-beslutsstöd, för bedömning om fort-
satt vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd, inom 
den kommunala hälso- och sjukvården. Den 
låga följsamheten medförde att samordnings-
gruppen under hösten tog beslut om att göra 
ett omtag vad gäller utbildning kring besluts-
stödet. 

Dialoger gällande samverkan mellan den kom-
munala hälso- och sjukvården och sjukhusets 
närsjukvårdsteam (NSVT) som bedriver specia-
liserad vård i hemmet har fortgått under året. 
Då regionen och SIMBA-kommunerna utifrån 
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hälso- och sjukvårdslagen har olika tolkningar 
av vad som ingår i det primärkommunala hälso- 
och sjukvårdsansvaret har en samverkanslös-
ning ännu ej nåtts. Politiska samrådsgruppen 
lyfte i juni frågan regionalt till parterna att han-
tera inom ramen för revideringen av Västra Gö-
talands hälso- och sjukvårdsavtal. 

Under våren fick representanterna i utveckl-
ingsgrupp äldre en presentation kring hur man 

kan samverka kring skör äldre med hjälp av Cli-
nical frailty scale (CFS). CFS är en skattnings-
skala för skörhet och biologisk ålder. Utveckl-
ingsgruppen såg ett värde av att systematiskt 
och i samverkan arbeta utifrån förhållningssät-
tet ”Sköra äldre”. I december fick ledningsgrup-
pen i samverkan samma presentation och där-
efter togs beslut om att implementera och i 
samverkan arbeta utifrån förhållningssättet 
”Sköra äldre”. 

Gemensamt för psykisk hälsa barn och unga 
respektive vuxna samt vård och omsorg om 
äldre över 75 år 
Under året har en handlingsplan för suicidpre-
vention tagits fram. Handlingsplanen är prag-
matisk och har mottagits väl ute i verksamhet-
erna.  

Under våren genomfördes en utbildning till 
”första hjälpare”, som är en bemötandeutbild-
ning avseende suicid-prevention, för potenti-
ella lokala MHFA-instruktörer (Medical Health 
First Aid) instruktörer och under hösten har 15 
personer utbildats till MHFA-instruktörer. Ut-
bildningarna har skett i samverkan med sam-
ordningsförbundet Älv & Kust. Dessa 15 in-
struktörer har i sin tur arrangerat sju utbild-
ningstillfällen till ”första hjälpare” för medar-
betar inom berörda verksamheter i SIMBA-om-
rådet. Utbildningen finns i tre spår: en för barn 
och unga, en för vuxna och en för äldre. Utbild-
ning i samtliga tre spår har erbjudits. 

Två utbildningstillfällen i händelseanalysarbete 
har erbjudits chefer och verksamhetsutveck-
lare inom kommunal och regional primärvård. 
Händelseanalys är en arbetsmetod som kan 
vara en del av utredningen vid lex Maria- och 

lex Sarah-ärenden. 

Regionalt reviderade riktlinjer för SIP-proces-
sen trädde i kraft i januari och flera utbildningar 
har erbjudits både chefer och medarbetare un-
der året. I mars erbjöds chefer två informat-
ionstillfällen kring de reviderade riktlinjerna. 
Halvdagsutbildning för personer med särskilt 
ansvar inom SIP hölls vid tre tillfällen i maj och 
utbildning riktad till alla medarbetare i de fyra 
kommunerna vid åtta olika tillfällen i septem-
ber 2021. Utbildningarna har omfattat både 
SIP-processen och IT-verktyget SAMSA för upp-
rättande av SIP. Trots stora utbildnings-insatser 
är det få SIP:ar som upprättas och fortsatt ett 
utvecklingsområde.  Dock ses en positiv trend 
under slutet av året.  I IT-verktyget SAMSA upp-
rättades under året 29 SIP:ar. Enligt KVÅ-ko-
derna deltog vårdcentralerna i 226 SIP:ar under 
året och rehab-enheterna 16 SIP:ar. Kungälvs 
sjukhus har registrerat 48 SIP:ar, samtliga inom 
psykiatrin. 

I oktober tog samordningsgruppen beslut om 
att tillsätta lokala SIP-samordnare gällande in- 
och utskrivningsprocessen samt barn och unga 
området. De lokala SIP-samordnarnas roll är att 
stötta personal inom den egna verksamheten 
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som arbetar i samverkan med andra verksam-
heter. Syftet är att öka förutsättningarna för att 
flera individer som har insatser av både kom-
mun och region erbjuds SIP och den regionalt 
beslutade processen för SIP-arbetet följs. 

I januari övergick verksamheterna i SIMBA- om-
rådet från manuell hantering till att hantera 

avvikelser i samverkan digitalt i regionens IT-
tjänst MedControlPro. Under året registrera-
des 402 avvikelser i samverkan. 208 berörde 
någon av de upprättade avtalen/ överenskom-
melserna/ var av 153  berörde in- och utskriv-
ningsprocessen och flertalet  delprocessen ”ut-
skrivning” År 2021 får ses som ett implemente-
ringsår. 

 Personal 
Personalsituationen har varit stabil under året. 
En ny projektledare har tillkommit. 

SIMBA har under året haft en processledare på 
100 procent, en delregional samordnare på 80 
procent med ansvar för in- och utskrivnings-
processen, SIP, avvikelsehantering samt delar 
av den mobila närvården. Där utöver en sam-
ordnare för SIMBA-teamen som även varit del-
projektledare för implementeringen av den nya 
överenskommelsen avseende samverkan kring 
barn och ungas hälsa. Hon har arbetat med 
uppdragen ca 25 procent. Den andra delpro-
jektledaren har varit anställd sedan i mars och 

arbetat med uppdraget på 20 procent av en 
heltidstjänst. 

SIMBA har även en kommunikatör/ webbmas-
ter på 10 procent av en heltid med huvudupp-
draget att utveckla och hålla SIMBA:s hemsida 
aktuell. 

I SIMBA:s budget finns 2,1 heltidstjänster in-
lagt. Under året har cirka 2,35 tjänster nyttjats. 
Delar av tjänsterna har finansierats med in-
terna och externa projektmedel.   

 Ekonomi 
SIMBA hade vid ingången till 2021 ett positivt 
resultat på 9.166 tkr. 

Intäkterna under året uppgår till 4.782 tkr (från 
staten, VästKom, koncernkontoret VGR, HSN V 
och SIMBA:s kommuner).  

Medel som har förbrukats under året uppgår 
till 3.053 tkr, vilket ger återstående medel att 
överföra till år 2022 uppgående till 10.895 tkr. 

De starkast bidragande orsakerna till det posi-
tiva resultatet är ett positivt ingående resultat 
år 2021, samt att SIMBA erhållit relativt mycket 
medel från de nationella stimulansmedlen av-
sedda för samverkan – samtidigt som Coro-
naepidemin även detta år begränsat möjlighet-
erna till fördjupad samverkan samt att arran-
gera konferenser, utbildningar, workshops 
mm.
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 Planerade aktiviteter i samverkan år 2022 
 Arbeta för att i samverkan med Centrum för fysisk aktivitet (CFFA) utveckla pilotprojekt kring

aktivitetskalender.

 Arbeta för att i samverkan med och med stöd av CFFA utveckla pilotprojekt som medför att
det inom SIMBA-området kan erbjudas CFFAs koncept avseende utbildning, vårdgivarstöd,
material och kunskapsstöd till SIMBA avseende fysisk aktivitet.

 I SIMBA-kommuner erbjuda utbildningar till ”Första hjälpare” för psykisk hälsa inom samtliga
tre spår.

 Erbjuda utbildning i händelseanalysmetoden för chefer och medarbetare som förväntas ar-
beta med metoden.

 Våld i nära relationer ska finnas med på närområdesgruppernas agenda minst en gång/ter-
min.

 Erbjuda kompetensutveckling/insatser kring våld i nära relationer utifrån identifierade be-
hov.

 Erbjuda flera föreläsningar kring ämnet ”Våldet går inte i pension”.

 Fortsätta implementeringen av det delvis förändrade arbetssättet för in- och utskrivningspro-
cessen från sluten hälso- och sjukvård samt uppföljning av följsamheten till det beslutade ar-
betssättet.

 Under en två-veckorsperiod vår och höst analysera upprättade vårdbegäran + information
om utskrivning i IT-tjänsten SAMSA, utifrån regionalt fastställd rutin.

 Skapa struktur för analys av avvikelser i MedControlPro på systemnivå.

 Utvärdera behovet av den nya ledningsgruppen för samverkan och fatta beslut om den ska
permanentas.

 Ta fram ett utbildningspaket för SIP-processen med olika nivåer på utbildningarna samt skapa
struktur för regelbundet återkommande erbjudande om utbildningar för medarbetare invol-
verade i SIP-processen.

 Fortsätta implementeringen av ”Överenskommelsen avseende samverkan kring barn och
ungas hälsa” med särskilt fokus på hälsoundersökningar för barn och unga som placeras ut-
anför hemmet.

 Fortsätta stödja SIMBA-teamen för att säkerställa att den modifierade samverkansmodellen
fortlever.

 Fortsätta implementeringen av den uppföljning och utvärderingsmodell som tagits fram
inom ramen för Socialstyrelsens och Skolverkets nationella projekt, vilket inkluderar mo-
dellens hållande, individuella insatser samt målgruppens upplevelser.
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 Fortsätta undersöka möjligheterna gällande samverkansprojekt kring problematisk skolfrån-
varo.

 Följa implementeringen av Mini-Mariamottagningarna i kommunerna inom SIMBA-området.

 Implementering av kommande reviderad ”Överenskommelse samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om
pengar”.

 Fortsätta följa pågående IPS-projekt i Kungälv, Stenungssund och Tjörn.

 Under året erbjuda inspirationsdag kring resursgruppsarbete för vård- och stödsamordnare.

 Under året erbjuda introduktionsdagen för nyanställd personal inom socialtjänsten och psy-
kiatrin.

 Fortsätta undersöka möjligheterna att starta upp integrerade mottagningar för personer med
skadligt bruk och beroende problematik.

 Implementering av kommande reviderat ”Hälso- och sjukvårdsavtal och dess underavtal ”
och dess underavtal ”Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet”
samt ”Ramavtal om Läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”.

 Implementering av kommande ”Primärvårdsuppdrag”.

 Följa upp den mobila närvården avseende patienter med kommunala hälso- och sjukvård
som besöker Kungälvs sjukhus i mars och oktober.

 Omtag gällande implementering och utbildning i VISAM-beslutsstöd på grund av låg följsam-
het till användandet av beslutsstödet.

 Implementera CFS-skalan i samverkan arbeta utifrån förhållningssättet ”Sköra äldre”.

 I mars och oktober har samordningsgruppen arbetsdagar inplanerade. Syftet med arbetsda-
garna är fördjupad beredning av aktuella utvecklingsområden.

Shujaat Noormohamed, 
Ordförande SIMBA 
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