Uppdrag Västergruppen 2019
Följande uppdrag enades Styrgruppen Väster att ge till Västergruppen utifrån den
förändring av lagstiftning om utskrivning från slutenvården som sker från den 1 januari
2019.

1. Personcentrerat arbetssätt behöver utvecklas i alla verksamheter, hur
sker det bäst i samverkan?
2. Identifiera personer med komplex behovsbild för att kunna jobba
proaktivt och förebygga försämringsperioder. Ta fram förslag på hur detta
kan ske i samverkan.
3. Psykisk ohälsa ökar i alla åldersgrupper. Hur möter vi det på bästa sätt?
4. Bostadslösa personer med/utan samtidigt missbruk. Hur samverkar vi
kring denna grupp.
5. Samverkan psykiatri och somatik, hur kan den utvecklas?
6. Samverkan specialistpsykiatri (ÖV och SV), PV, kommun, privata
utförare. Tillit och kunskap om varandras uppdrag. Förslag på åtgärder
för att nå detta.
7. Vårdvalets betydelse?
8. Hemsjukvårdsreformens krav på SIP, ta fram behov av åtgärder för en
fungerande SIP.

För Styrgrupp Väster
Bo Lundén
Processledare

Förtydligande av uppdrag.
1. Inom västergruppen fundera på begreppet personcentrerat arbetssätt och vad
behövs för att det ska fungera inom såväl Regionen som kommunerna.
2. Ta fram en modell för hur man kan identifiera berörda personer och vilka
kanaler man ska ha för informationsutbyte. Det finns idag en del grupper t.ex.
GRUS gruppen som delvis arbetar med detta.
3. En stor fråga men finns det idéer om proaktivt arbetssätt som västergruppen kan
ta fram och utifrån detta föreslå eventuella samverkanspunkter kring
målgruppen.

4. Ta fram förslag på hur det går att samverka. Det är ju viktigt för båda parter att
finna lösningar på problemet. Är det enbart en kommunal fråga?
5. Denna fråga berör de patienter som ”bollas ” mellan somatik och psykiatri där
man behöver samarbeta kring patienten innan det blir aktuellt med att bli
utskrivningsklar från LiM.
6. Hur kan vi tillsamman öka kunskapen om vad vi har för uppdrag i olika
verksamheter. Någon form av material för att informera eller information i
samband med APT??
7. En fråga som kanske är främst Regionens. Kom med på listan för att det kan
vara bra att kommunen har kännedom om innebörd mm.
8. En bedömning av hur SIP fungerar idag och om det är bra rutiner för att arbeta
vidare när tiden i samband med utskrivning förkortas.

