Välkommen till en länsgemensam konferens på temat:

Integrerade arbetssätt inom området
psykisk ohälsa och missbruk/beroende
Vem har ansvar för vad?
Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd?
1 OKTOBER 2018 KL 09.30–16.00 I GÖTEBORG

D

en politiska viljeinriktningen, forskning, styrdokument och de faktiska behoven talar
för att vård och stöd till personer med missbruk och beroende ska ges samordnat via
integrerade arbetsformer. Verkligheten med olika uppdrag, a nsvarsgränser och budget
är dock inte alltid i samklang med varandra. Behov av mer kunskap och tydlighet behövs, för
att så långt det är möjligt tydliggöra roller och ansvar för att personer med samsjuklighet ska
få samordnade vård och stödinsatser.

PRAKTISK INFORMATION

Datum: Måndag 1 oktober 2018 kl 09.30-16.00 med registrering från 08.30.
Plats: Folkets Hus, Kongressalen, Göteborg
Kostnad: Avgiftsfri. Kaffe, lunch ingår.
Sista anmälningsdatum: 14 september 2018. Anmälan görs genom att klicka här.
Anmälan är bindande och vid återbud efter den 21 september debiteras 500 kr.
Anmäld plats kan överlåtas till annan person inom organisationen.
Vid frågor kring anmälan kontakta GRkurskonferens@grkom.se.
Dagen dokumenteras.
MÅLGRUPP: Dagen vänder sig till politiker, chefer och andra nyckelpersoner som utifrån ett
ledningsperspektiv arbetar med strategiska frågor i Västra Götalands kommuner eller Västra
Götalandsregionen.

PROGRAM PÅ NÄSTA SIDA!

PROGRAM

Integrerade arbetssätt inom området
psykisk ohälsa och missbruk/beroende

Vem har ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd?
08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås
09.30 Välkommen • Moderator: Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen Västra Götaland
Full fart i arbetet med handlingsplan psykisk hälsa • Lise-Lotte Risö-Bergerlind, Västra
Götalandsregionen och Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
Länk till handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020
Vad vill politiken när det gäller integrerade arbetssätt? • Nicklas Attefjord (MP), regionpolitiker,
ordförande i samrådsorganet för Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet; Micaela
Kronberg Thor (M), kommunpolitiker, ordförande i politiska samrådsorganet, SAMLA
10.30 Paus
10.45 Samverkan avseende samsjukliga – personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa
Aktuell revisionsrapport 2018 – en granskning i samverkan mellan revisorerna i Göteborgs
stadsrevision och Västra Götalandsregionen
Lisa Nöjd, Göteborgs stadsrevision och Kari Aartojärvi, revisorerna i Västra Götalandsregionen
Länk till rapporten
Samordnad individuell planering – SIP i praktiken
Utifrån profession: Jan Nilsson, projektledare SIP, Vårdsamverkan Södra Älvsborg
Hur bra en SIP kan vara när det fungerar!
Utifrån egen erfarenhet: Ville Borg delar med sig av sin egen erfarenhet av SIP-möten
Länk till riktlinje för SIP
12.00 Lunch
13.00 Ansvarsfördelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Vem ansvarar för vad? Vad innebär båda huvudmännens ansvar? Skapa samsyn!
Mikael Malm, samordnare, avdelningen för vård och omsorg, SKL
14.15 Fika
14.45 Från medel till mål – att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patientoch brukarperspektiv • Peter Nilsson, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Länk till rapporten
15.30 Avslutning • Lise-Lotte Risö-Bergerlind, Västra Götalandsregionen och Anneli Assmundson Bjerde,
VästKom
16.00 Slut för idag
Övriga länkar:
Hälso- och sjukvårdsavtalet
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk

