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1. Välkommen – Malin Bomberg, ordförande
Utvecklingsgruppen välkomnar ny representant Lina Ljung Roseke, Områdeschef
för Barn och Ungdomsmedicinsk Mottagning södra Älvsborg och
Barnskyddsteam VGR.
Anne Forsell skriver stödanteckningar på mötet.
2. Föregående anteckningar 2020-08-31
Inga synpunkter på anteckningarna som då läggs till handlingarna.
3. Handlingsplan med aktiviteter 2020
Mini-Maria nuläge – Karin Svensson, delregional samordnare informerar om att
hon omvärldsbevakar och att arbetsgruppen (AG) genomfört en kartläggning.
Nästa möte är Mini-Maria mottagningen i Göteborg inbjudna att berätta om sin
verksamhet. Regionhälsan har fått frågan om att drifta dessa mottagningar i
regionen men har inte tagit det slutliga beslutet ännu. Styrgruppens
minnesanteckningar finns nu publicerade på SAMLA hemsida/områden för
samverkan/Mini-Maria mottagning

SAMLA-team barn & unga – Styrgruppen har gett Karin Svensson som uppdrag att
tillsammans med de två teamen se över arbetssättet/modellbeskrivningen. Syftet
är att nu se över vad man gör/inte gör och vilka förändringar som skulle behövas
för att det ska bli ännu bättre. Karin berättar kort om den statistik som är
framtagen. Synpunkt från BUP: kommer lite färre remisser, får mer ”rätt” remisser
efter att SAMLA -team barn & unga startade. Styrgruppen/UG och Karin behöver
se över vilken statistik som behöver följas. Styrgruppens minnesanteckningar finns
på SAMLA hemsida.
SIP - Information från mötet som ägt rum där respektive ordförande i de fyra
utvecklingsgrupperna deltog tillsammans med delregional samordnare Karolina
och SAMLA processledare Lena. Syftet med mötet var att diskutera formerna för
hur vi ska gå vidare med arbetet med SIP och verksamheternas utsedda SIP
samordnare. Beslut togs att nätverksträff för SIP-samordnare ska pausas för
personer som arbetar med barn- och unga då beslutsrundan om ÖK Samverkan för
barns och ungas hälsa inte är klar. Reviderad regional riktlinje för SIP förväntas
vara beslutad och klar i december. Den regionala arbetsgruppen för SIP håller på
att ta fram utbildningsmaterial till chefer och medarbetare. Lista på SIPsamordnare i varje verksamhet har bifogats, återkoppla till Karolina om den ska
justeras. Påminnelse till verksamheterna att i Ramuppdraget för SIP-samordnare
står det att de verksamhetsnära SIP-samordnarna ska stärka arbete med SIP
tillsammans med sin chef. Uppmanar att de som har SITHS kort dokumenterar i ITtjänst SAMSA där det finns en SIP-modul.
Suicidprevention - Utbildningsinsats är klar i Lerum och planeras 12 och 19
oktober i Alingsås med fokus på äldre. Fyra personer är utsedda att gå en
utbildning till instruktörer i SAMLA till ”Första hjälpen” riktat mot barn, vuxna och
äldre. Delregional handlingsplan behöver skrivas och Lena har fått uppdraget av
Samordningsgruppen, Christian Sandgren från Lerums kommun stärker upp.
4. Provtagning på barn och unga vad gäller droger
Jenny, Maria och Sara har haft ett första möte. Modellen som Ahlströmers
gymnasium har kring drogpolicy ser bra ut. Lerums gymnasiums policy har
efterfrågats. Viktigt att det blir en liknande rutin i båda kommunerna. Förslag på
en remiss är framtagen och det finns en plan hur remissen kan se ut med provsvar,
faktura, samtycke etc. Förslaget kommer att presenteras vid nästa UG möte.
5. Delregional rutin vid oro för väntat barn
UG representant Lina som varit med och tagit fram den regionala rutinen har två
förslag på justeringar i den delregionala rutinen. Efter justeringar och
komplettering av kontaktuppgifter som saknas anses dokumentet vara klart. Lyfts
på Samordningsgruppens möte den 23 oktober. Lena skickar ut en PPpresentation om det regionala stödmaterialet med länkar som Lina har tagit fram.

6. Avvikelser i samverkan
UG Barn och unga har en arbetsgrupp som tittar på de avvikelser som inkommit.
Det finns inte många dokumenterade till detta möte, enbart tre stycken, så en
uppmaning till gruppen att påminna om vikten av att göra avvikelser så att
förbättringsområden kan identifieras. MedControl Pro är nu det IT-stödet som ska
användas vid registrering av avvikelser i samverkan. Lena och Karolina Wolmhag,
delregional samordnare är regionala kontaktpersoner i SAMLA för
avvikelsehantering i samverkan och deltar i en regional arbetsgrupp för att få
systemet mer rättssäkert ur perspektivet sekretess mm.
7. Övriga frågor
- Lina lyfter in frågan kring hemmasittare, vilket arbete pågår kring detta i
SAMLA? Diskussion förs och skolans skyldighet i detta är att erbjuda lösningar
och i vissa fall koppla in socialtjänsten och göra orosanmälningar. Här är det
viktigt med en SIP i ett tidigt skede. I SAMLA-team barn & unga finns ett visst
fokus på detta, kan vara en entré till tidiga insatser.
-

Barnhälsoteam i Lerum. Hur kan samverkan fungera i åldrarna 0 – 6 år. Ingela
Andersson återkommer med ett underlag till kommande möte.

8. Punkter till nästa möte
- Provtagning på barn och unga vad gäller droger
- Barnhälsoteam i Lerum
9. Information till Samordningsgruppen
Karin deltar på nästa möte med Samordningsgruppen och informerar då om
SAMLA-team barn & unga och Mini-Maria.
10. Tre viktigaste punkterna från dagens möte
- Delregional rutin vid oro för väntat barn är nu beslutad efter justering
- Uppmaning att avvikelser skrivs
- SIP-samordnare ska utses och barn och unga har eget nätverk

Nästa möte: Måndag 30 november 2020 kl. 14.00 – 16.00

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, processledare
Anne Forsell

