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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då alla inte träffats tidigare. Ingela informerar om att Katja
som representerat socialtjänsten i Lerum har gått i pension och kommer att
ersättas av Maria Enbuske.

2.

SIP-utbildningar år 2018
Intresset för vår utbildningsdag kring samverkan, SIP och Västbus är stort. Till
dagens datum har drygt 60 personer anmält sig till den 7 februari och drygt 80
personer till den 8 februari. Vid dagen kommer representanter från socialtjänst,
skola och BUP berätta om sina uppdrag och svårigheter och möjligheter i
samverkan utifrån dessa.
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Malin ska undersöka möjligheterna att delta och berätta om primärvårdens
uppdrag och de svårigheter hon ser utifrån detta perspektiv. Viktigt att vi
ingjuter hopp hos personalen i vårt samverkansarbete.
3

SAMLA-team inom första linjen
Vid förra mötet enades gruppen om att verka för att starta upp ett arbete kring
första linjen. Vid samordningsgruppens möte i november togs samma beslut
och undertecknad fick i uppdrag att ta fram en skrivelse från
samordningsgruppen till politiken i ärendet. Skrivelsen går upp till politiken den
2 februari. Samordningsgruppen vill starta upp ett projekt och ansöker om
medel för projektledning toch implementeringsresurser inom primärvården.
Skrivelsen gås igenom vid möte.

4.

Mini-Maria
Vid den politiska samrådsgruppens möte i november fattade politiken
inriktningsbeslut om upprättande av socialmedicinska mottagningar samt
undersöka förutsättningarna att samlokalisera dessa med eventuella MiniMariamottagningar och att om mottagningar ska upprättas ska det finnas en i
Alingsås och en i Lerum. För att möjliggöra ett kartläggnings- och
implementeringsarbetet behövs en projektledare. Regionen har fått statliga
medel för att verka för implementering av Mini-Mariamottagningar dock är det
idagsläget oklart vem som tilldeltas dessa medel och möjligheterna för SAMLA
att ta del av dem för projektledning. Ett möte i ärendet är inplanerat till den 16
januari och efter samordningsgruppens och den politika samrådsgruppens
möte den 2 februari har bilden kring hur vi kan gå vidare i processen med
största sannolikhet klarnat.
Jenny säger att man i Åmål har goda erfarenheter av att samlokalisera
mottagningarna och nyttja sig av de gemensamma resurserna. Dock är det
viktigt att målgrupperna inte har inplanerade besök samma dagar.

5.

Brukarmedverkan
Vid det politiska mötet i november togs beslut om formerna för
brukarmedverkan inom SAMLA. Dialog förs kring hur brukarmedverkan ska
integreras i utv.grupp barn- och ungas arbete.
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG)
har kontaktat SAMLA för deltagande i det delregionala arbetet. Undertecknad Carina
får i uppdrag att kontakta NSPHiG och bjuda in en representant till nästa möte
för dialog i frågan. Utvecklingsgruppen lyfter fram att det är viktigt att den
representant som kommer att delta i utvecklingsgruppens arbete har egna
erfarenheter av barn och/eller unga med psykisk ohälsa.
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6.

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen behöver ta fram ett förslag till uppdrag. Det är viktigt att
både representanterna i utvecklingsgruppen och övriga berörda parter i
samverkan vet vilka uppdrag de olika grupperingarna har. Dialog kring gruppens
uppdrags förs utifrån det uppdrag som fastställts för utvecklingsgrupp barn och
unga i SIMBA. Utifrån dagens dialog får undertecknad i uppdrag att ta fram ett Carina
utkast till uppdragsbeskrivning till nästa möte

7.

Avvikelsehantering i samverkan
Ingela lyfter fram att det finns ett behov av att ta fram en rutin för avvikelser i
samverkan, vilket representanterna håller med om. Frågan kommer även att
lyftas i utvecklingsgrupp äldre. Dialog förs i frågan. Då det inom överskådlig
framtid inte kommer att finnas någon IT-tjänst som stödjer en
avvikelsehanteringsprocess så kommer vi att behöva hantera avvikelser
manuellt. Vid framtagning av en rutin är det viktigt att rutinen är applicerbar på
samtliga områden och att hänsyn tas både tillavvikelser i individärende samt
avtal, överenskommelser, riktlinjer och rutiner som tagits fram i samverkan.
Utvecklingsgruppen enas om att lyfta frågan till samordningsgruppen med
förslag på att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram utkast till en
samverkansrutin för avvikelsehantering.
Utvecklingsgruppen nominerar Jenny, Karen samt Sara eller Ingela att
representera Barn och ungaområdet i en arbetsgrupp,

8.

Övrigt
Gunlög informerar om att det kommit en ny regional medicinsk riktlinje som
berör ansvarsfördelingen mellan BUP och vårdcentralerna, dock ger riktlinjen
möjlighet till olika tolkningar. För att skapa en samsyn är det inplanerat
utbildningstillfällen för BUP och vårdcentralerna i februari.
Frågan åter till dagordningen nästa möte för information om vad som
framkommit vid utbildningstillfällena
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