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Handlingsplan 2021 – 2022
för socialmedicinska mottagningar
i Alingsås och Lerum
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Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSN V) hade som prioriterat mål att starta integrerade
mottagningar för missbruks och beroendevården i nämndens berörda kommuner. Vid SAMLA
politiska samrådsgrupps möte i november 2017 togs inriktningsbeslut att inrätta socialmedicinska
mottagningar i både Alingsås och Lerum. I februari 2018 beslutade Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden att finansiera processtöd för inrättande av socialmedicinska mottagningar inom
vårdsamverkan SAMLA. En modellbeskrivning och utveckling av en uppföljningsplan avseende
integrerade verksamheter inom missbruk och beroendevård togs fram. Socialmedicinsk
mottagningen startade upp i Alingsås i januari 2020. På grund av pandemin fick mottagningen pausas
och står 2021 inför en nystart av två mottagningar, en i Lerum och den tidigare i Alingsås.
Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSN V) har gett uppdraget till SAMLA att göra en pilot för
integrerade mottagningar för missbruks och beroendevården.

Syfte
Handlingsplanens syfte är att vara till stöd och hjälp för utsedda samordnare på mottagningarna och
stöd för uppföljning i styrgruppen socialmedicinsk mottagning.

Mål
Uppstart och utveckling av socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum under 2021–2022.

Uppföljning av metod
-

Integrerade vård-och stödinsatser från olika aktörer, parallellt och samordnat för att möta
den enskildes behov
Rätt insats i rätt tid utifrån helhetssyn och behov
Samordnad individuell plan - SIP används som instrument
Psykiatrin kommer att vara konsult till primärvården på mottagningarna
Dokumentation
Målgrupp
Vilka indikatorer och instrument som används för bedömning och uppföljning på individnivå
Hur sker uppföljning på individnivå

Uppföljning av pilot
-

Vilka verksamheter som berörs
Vilka uppdrag berörda verksamheter har och vilka insatser de ger
Hur fungerar samverkan mellan verksamheterna

-

Vilka brister har berörda verksamheter
Hur sker uppföljning på systemnivå (Avtal, överenskommelser, instrument etc.)
Vilka metoder och instrument som ska användas för bedömning och uppföljning på
verksamhetsnivå
Hur stor är målgruppen som har behov av socialmedicinska insatser i Lerum och Alingsås?
Vilka insatser som ska kunna erbjudas på mottagningen, kopplat till
problemområde/symptom/funktionsnivå
Hur sker hänvisning eller lotsning till andra verksamheter
Hur och när andra verksamheter hänvisar till mottagningen

Tidplan
Projektet startar 2021-01-01 och pågår till 2022-12-31

Aktivitet

Tidpunkt

Leverans

Samordningsgruppen

Januari 2021

Styrgruppsmöte

Januari & Februari
2021

Presentation av nuläge och beslut om två
piloter och ekonomi för
sjuksköterskeresurs
Nuläge

Samordningsgruppen

Mars 2021

Nuläge/Status

Styrgruppsmöte

April 2021

Uppföljning och genomgång handlingsplan

Politisk samrådsgrupp &
Samordningsgruppen

Maj 2021

Nuläge

Styrgruppsmöte

maj 2021

Uppföljning handlingsplan

Samordningsgruppen

Maj 2021

Nuläge

Styrgruppsmöte

September 2021

Uppföljning handlingsplan

Samordningsgrupp

September 2021

Styrgruppsmöte

Oktober 2021

Uppföljning handlingsplan

Samordningsgrupp

Oktober 2021

Nuläge

Styrgruppsmöte

December 2021

Uppföljning handlingsplan
Planering 2022

Politiska samrådet och
Samordningsgruppen

December 2021

Nuläge

Kostnader
Omkostnader i form av utrustning, hjälpmedel, förbrukningsartiklar etcetera som följer
ansvarsfördelningen inom de socialmedicinska mottagningarna hanteras av ingående parter.

För att lyckas med uppdraget att starta upp verksamhet med integrerade insatser som är
samlokaliserade ses ett behov av samordning utifrån primärvården. För både Alingsås och Lerum
uppskattas behovet till 100 % av en heltidstjänst sjuksköterska tom december 2022.
Den totala kostnaden för en sjuksköterska på 100% beräknas till ca 1 200 000 kr.
Renovering av lokaler för mottagningarna ca 100 000 kr.

Projektorganisation
Styrgrupp: Christian Sandgren, verksamhetschef Lerums Kommun, sammankallande. Lena Arvidsson,
processledare. Martina Bergsten, offentlig primärvård. Jessica Svanström, Alingsås kommun.
Marianne Fransson, specialistpsykiatrin öppenvården Alingsås. Maria Enbuske, Lerums kommun
Samordnare och med i styrgrupp: Anna-Karin Boja, Alingsås kommun. Emma Bittone, Lerums
kommun och sjuksköterska
Styrgruppen träffas ca en gång/månad

Rapporteringsrutiner
Rapport utifrån uppföljning och frågor lämnas minst en vecka innan styrgruppsmöte. Vid
beslutspunkter ska rapporten även innehålla förslag till beslut.

Projektavslut december 2022
Överlämning av utfallet sker vid projektets slut till SAMLA politiska samrådsgrupp. Då förväntas
arbetet med socialmedicinska mottagningar vara en del av ordinarie verksamhetsutbud.

