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Uppdrag

1. Välkommen, presentationsrunda
Ingela Andersson hälsar välkommen.
2. Föregående minnesanteckningar
Inga ytterligare synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna.
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3. Socialmedicinska mottagningar och Mini-Mariamottagningar
Ett nuläge presenteras. Projektledare Ann-Sofi Medin har påbörjat
kartläggningsarbetet. Det finns nu en styrgrupp och en arbetsgrupp är utsedd.
Sara Dahlin är med i styrgruppen och länken mellan utvecklingsgrupperna.
Projektplan snart klar och Ann-Sofi tar fram ett uppdrag till arbetsgruppen. På
Tjörn har de gjort ett stort arbete för att få till dessa mottagningar som
fungerar bra.

4. Handlingsplan 2019
En strukturerad aktivitetsplan för UG Barn och unga 2018 – 2019
formulerades.
Fokusområden är:
•Psykisk hälsa
•SIP
•In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
•Kvalitetsförbättringar - där är avvikelser är en metod för att hitta systemfel
Utvecklingsgruppen ser ett behov av att genomföra utbildning i SIP i mindre
sammanhang och kan vara riktad till specifik profession. Idag initieras
Västbusmöten till stor del av skolan. Det skulle vara av stort värde att även
andra aktörer initierar SIP möten. Idag sker många möten i samverkan som
egentligen inte har fokus barnets eller den unges SIP. UG får i uppdrag till
nästa möte: hur ska frågan om utbildningar tas omhand?
Gunlög informerade om att hon varit i Stockholm på SIP utbildningen som
gavs på SKL. Hon kommer att utbilda medarbetarna på BUP.

5. Avvikelsehantering i samverkan
Viktigt att strukturen för hur avvikelser ska hanteras för att identifiera vilka
åtgärder som behövs för att göra förbättringar. En arbetsgrupp bildas för att
analysera och kategorisera inkomna avvikelser i samverkan. Lena mailar ut
kontaktlistan till sammankallande som är Petra Lärnås. I gruppen ingår även
Jenny Nilsson, Elisabeth Ingemarsson och Gunlög Hedtjärn

Samtliga
representanter i UG

Lena till
utsedd
arbetsgrupp

6.

Projekt – Barn och ungas psykiska hälsa och första linjens uppdrag
Projekt för att skapa en SAMLA-modell med team bestående av
representanter från primärvård, socialtjänst och elevhälsa är pågående.
Modellen ska inkludera effektivt konsultationsstöd från specialistnivån till
första linjen. Projektledare Karin Svensson arbetar med en arbetsgrupp och
representanter från UG är styrgrupp. Styrgruppen har utökats med Sara
Dahlin och Maria Enbuske.
Karin informerar idag på mötet att de är just nu kartläggningsfasen för att
identifiera uppdrag, insatser, brister mm. Viktigt identifiera glappet mellan
organisationerna. Karin har varit ute på två vårdcentraler och träffat
verksamhetschefen. Hon skulle önska att fler VC kunde ta emot ett besök.
Ingela tar med sig förfrågan till AU Samordningsgruppen. Närhälsan Stora
torget VC i Borås har uppdraget första linjen idag och Karin har varit i kontakt
med dem. Det är också viktigt få ett brukarperspektiv i arbetet och det bästa
hade varit barn- ungdomsperspektiv. Men UG representanter refererar till att
det är svårt få med ungdomar i projekt.
Lena kommer i början av nästa vecka skicka ut mail till samtliga vårdcentraler
i SAMLA om ansökan om att bli vårdcentral med uppdrag ”första linjen
uppdraget för Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa” benämnt
SAMLA-team. Ansökan skickas till Lena som avidentifierar dem och skickar
sedan ansökningarna till Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden som fattar
beslut om vilka VC de väljer att få starta SAMLA-team. UG enas om att
ansökan ska vara inne senast 19 december.
Karin rekommenderade en bok hon läst: iGen - Smartphonegenerationen

7. Nationellt utvecklingsarbete tidiga samordnade insatser
Det nationella utvecklingsarbetet sker genom utbildning i praktisk samverkan
som börjar med två dagar v. 48. Deltar gör Karin, arbetsgruppen och delar av
styrgruppen. AG och delar av styrgruppen var på ett nätverk i Stockholm i
oktober.

7.

Tre viktiga punkter från dagens möte till kort PP-presentation på hemsidan
 SIP – diskussion värdet av kontinuerliga utbildningar
 Handlingsplanen – prioriterade mål med aktiviteter
 Avvikelser i samverkan
 Karin Svensson arbetar med en AG, kartläggning mm

Lena

8.

Övrigt
Mötestider till 2019 blir på måndag eftermiddag tre gånger/halvår.
Lena skickar ut inbjudningar i Outlook

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

