
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp psykisk 
hälsa 2023-01-16 
Tid:  15,00-16,00 

Plats:  Via Teams 

Omfattning:  1-9  

Närvarande 

Charlotte Bliesener Falkenström Närvårdskontoret   

Sandra Larewall   Kommunerna  

Per-Anders Börjesson   Primärvården  

Jojs Ishak   Brukarrepresentant  

Ingela Sunneskär   Närvårdskontoret (sekreterare)  

Frånvarade  

Magnus Skog   Psykiatrin SÄS  

Sven Gardell   Polisen 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Charlotte Bliesener Falkenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Anteckningarna från föregående möte och fortsatt arbete 

Prioriteringslista över åtgärderna gicks igenom. Det är viktigt att få med personliga 

ombud för att kunna samverka mer. Styrning och ledning lyftes igen och fast 

vårdkontakt.  

Process saknas eftersom det sker mycket akuta insatser/ händelser. Vikten av 

förebyggande arbete lyftes, medarbetares bemötande samt strukturer och mandat. 

Dialog om att skapa team inom alla verksamheter. 

 

Vi i gruppen bör ha en egen workshop för att bli konkreta i vilka åtgärder vi ska 

vidta och hur vi ska ta oss an dessa. Mikael Szanto och Robert Hugg har erbjudits att 

hålla i workshopen och tackat ja. Tid för workshop kommer att skickas ut via 

Doodle- länk av Mikael. Förslag en halvdag i mitten av mars. 

 

3. Nära vård- Hur arbetar vi tillsammans med detta? Samsyn och höjd 

kunskapsnivå.  

Hur, vad, när och varför arbeta med nära vårdfrågor? Hur vårdsäkrar man de beslut 

som tas?  Det handlar till stor del om tillgänglighet.  

 

4. Uppdragsbeskrivning för denna grupp  

Närvårdskontoret ger förslag och återkommer på nästa möte. 
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5. Mikael och Robert kopplat till denna grupp 

De kommer att arbeta med ett nytt projekt gällande samsjuklighet och kopplas därför 

till denna grupp. De har ett första möte med Anders Printz och planerar därefter sitt 

nya uppdrag.  

 

6. Gruppens sammansättning- Sårbart? 

Det upplevs sårbart med så få medlemmar i gruppen, därav förslag och dialog om att 

utöka med Anna-Lena Ingelhag och Calle Larsson, någon mer från psykiatrin ev 

enhetschef, Sandra har länge försökt att få ersättare från verksamhetschefsgruppen då 

hon övergick att bli socialchef. Charlotte arbetar vidare med förfrågan till 

personerna.  

 

7. Utvärdering statistik det mobila psykiatriska teamet 

Svar från Awat: 

Mobila Psykiatriska teamet inom Psykiatrin SÄS är fortsatt under uppbyggnad, 

teamet har kommit i gång och det har blivit en stabilitet i arbetssätt. Det är fortsatt i 

liten skala men vi räknar med att utöka så fort tjänster är tillsatta. Teamet är kopplat 

till den psykiatriska akutmottagningen och är i dagsläget alltid bemannat med 1-2 

psykiatrisjuksköterskor alternativt 1 psykiatrisjuksköterska och 1 mentalskötare/ dag. 

Uppdrag att åka hem till patienter för bedömning/behandling på uppdrag från 

framför allt öppenvården. Även uppdrag att handleda personal hos vårdgrannar, detta 

arbete har kommit i gång och de har handlett flera medarbetare inom flera 

kommunala verksamheter. Handledningsuppdragen inkommer till oss på olika sätt 

där behov finns, men också genom vår akutmottagning där man uppmärksammat att 

vi inte alltid förstår varandras bedömningar och där vi ser att vissa patienter söker 

ofta med koppling till diverse insatser inom kommunal verksamhet, utan att vara en 

specialistpsykiatrisk patient. Vi bistår även blåljuspersonal (ambulans och polis) vid 

deras utryckningar till patienter med psykiatrisk problematik.  

   

Sedan starten i april:  

• har teamet mött upp blåljuspersonal vid 11 tillfällen  

• Handlett  

o HSV/LSS Borås, 2 tillfällen  

o Hemtjänst Viskafors  

o HSV Viskafors  

o Socialtjänst Borås  

o Flera telefonhandledningar till boenden i upptagningsområdet  

Under sommaren (2 månader) hade vi inte mobila teamet igång annat än för 

patienter. 

8. Kommande mötestider 

 Kommer att ske i anslutning när vi vet mer om den planerade workshopen. 

 

9. Mötet avslutas 

Charlotte B Falkenström tackade för mötet.  


