Minnesanteckningar
Ärende

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa/missbruk

Datum

2019-01-25

Plats

Lerum, Kommunhuset lokal: Björken

Närvarande
(√)

Christian Sandgren, ordförande
Lerums kommun
Åsa Blixt
Habilitering och Hälsa
Maria Enbuske
Lerums kommun
Jenny Ahto (adjungerad)
NSPHiG
Annette Olofsson
Offentliga vårdcentraler
Mats Agerforz
Vuxenpsykiatrisk klinik Lerum

√

Tanja Mattsson
Alingsås kommun
Kajsa Murro
Vuxenpsykiatrisk klinik Alingsås

√

√
√

Martina Bergsten
Offentliga vårdcentraler
Helena Blomqvist (adjungerad tv.)
Offentlig rehab
Frida Perciwall-Mattsson
Privata vårdcentraler
Eva Öhrvall
Privata vårdcentraler
Ingvor Svedjenäs
Ungdomsmottagning
Lena Arvidsson
Processledare för SAMLA

-

Frida Hellberg
Lerums kommun

√

Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren hälsar välkommen och en presentationsrunda då Frida
Hellberg, MAS i Lerum är ny representant.

2.

Information om Vård och stödsamordning
Cecilia Axelsson, processledare temagrupp psykiatri från vårdsamverkan
Göteborg informerar om Vård- och stödsamordning som är en strukturerad
samverkansmodell för personer med behov av samordnade insatser från två
eller flera huvudmän. Samverkansmodellen skapar förutsättningar att utifrån
individens mål och behov kunna erbjuda stabilitet, delaktighet, kontinuitet och
struktur i samverkan. Samverkansmodellen grundar sig i ett aktivt samarbete
med den enskilde utifrån den enskildes önskemål och förutsättningar för att
hen ska få ökat inflytande över sin egen situation.
Samordnad individuell plan (SIP) är ett samverkansverktyg som ska säkerställa
att den enskilde får sina behov av samordnade insatser tillgodosedda vid vård-

-

√
√
√

och stödsamordningen. UG Psykisk hälsa och missbruk kommer att identifierar
hur vi bättre kan arbeta med verktyget SIP och implementerar det i
verksamheterna, se Bilaga.
3.

Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

4.

Avvikelser i samverkan
UG hade 6 st. avvikelser på dagordningen från en verksamhet. UG beslutade att
vid nästa möte ta ett större samlat grepp kring samtliga inkomna avvikelser från
alla representerade parter. Viktigt att identifiera systemfel för att göra
förbättringar tillsammans.

5.

Handlingsplan med aktiviteter 2019
En handlingsplan finns med aktiviteter för UG Psykisk hälsa & missbruk 2019
och kommer att publiceras på hemsidan

6.

Årsrapport 2018
Årsrapporten finns nu som utkast och snabb genomgång av UG Psykisk hälsa
och missbruks del. Skickas ut i sin helhet efter att Samordningsgruppen har tagit
beslut om den 1 mars.

7.

Utvecklingsarbete - Socialmedicinska mottagningar/Mini Maria
Projektledare Ann-Sofi Medin hade förhinder att närvara vid dagens möte.
Arbetet fortsätter med Socialmedicinska mottagningar. Nu har läget blivit så att
det är uppdelat i två AG, en i Alingsås och en i Lerum. Anledningen är att
Alingsås påbörjat arbetet tidigare och har kommit längre i processen. UG tycker
att det är viktigt att det blir en modellbeskrivning oavsett var mottagningen
ligger. Jenny Ahto från NSPHiG som också sitter i UG kommer att bli inbjuden av
Ann-Sofi till möte i AG. Arbetet med MiniMaria har precis påbörjats och det har
bildats en separat AG.
Beslut på dagens möte att bjuda in Ann-Sofi att informera vid varje UG möte.

8.

Övrigt
- Dokumentet Uppdrag, roller, ansvar och mandat i UG lyfts som ett
dokument som samtliga representanter ska läsa igenom för att förstå
uppdraget i SAMLA oavsett grupp
- Mats Agerforz informerar övriga om att han kommer att sluta sin
anställning i ÖPM och därmed utgår ut UG. Vi önskar honom lycka till i
kommande uppdrag
- Webbkollen (länk)

9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Information om Vård- och stödsamordning
- Socialmedicinska mottagningar och Mini Maria
- Avvikelser i samverkan

Punkter att ta upp på nästa UG möte
Uppstart Vård och Stödsamordning?
Utbildningsinsats SIP?
Goda exempel på god samverkan
Vice ordförande i UG

Nästa möte är den fredag 22 mars 13.00–15.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

