Utvecklingsgrupp
Psykisk hälsa &
missbruk
Kort information från mötet
2019-05-03

Lena Arvidsson, processledare SAMLA

Sammanfattning
Samordnad individuell plan - SIP
Vilka individer saknar vi samverkan kring?
• Individer med psykisk ohälsa och en komplex social situation finns det ett stort behov av
samverkan t.ex. mellan ÖVM, vårdcentral, kommunen och sjukhuset
Vilka behöver vi samverka kring just nu?
• Psykisk ohälsa med ett pågående missbruk som idag inte får någon utredning. Det är kanske
här som socialmedicinsk mottagning blir viktig
• Psykosproblematik med utåtagerande för enskilda som har LSS och åker ut och in mellan
boendet och sjukhuset
Representanterna i UG tycker det är viktigt att de enskilda som har ett funktionshinder eller annan
problematik och har LSS finns med i samverkansarbetet.

Sammanfattning
Avvikelser i samverkan
Diskussion kring avvikelser som representanterna har med sig till dagens möte. En av avvikelserna
handlar om SIP och att inbjuden part inte kommer på mötet. UG följer detta över tid för att se om
någon förbättring sker efter att SIP- samordnare utbildats i SAMLA. En annan avvikelse handlar
egentligen om att det behövs bättre överlämning mellan parter och i detta fallet mellan Rehab
kommun och Rehab Öppen psykiatrisk mottagning (ÖVM). Viktigt fortsätta uppmuntra medarbetarna
att skriva avvikelser för att identifiera systemfel så att vi kan göra förbättringar tillsammans.
Socialmedicinska mottagningar och Mini Maria
Projektledare Ann-Sofi Medin har avslutat sin tjänst och för socialmedicinsk mottagning och
arbetsgruppernas arbete finns snart en sammanfattat i en projektrapport. Styrgruppens intention är att
det ska vara framtaget en modellbeskrivning för SAMLA att presentera för det Politiska samrådet den
17 maj. Socialmedicinsk mottagning i Alingsås kommer att kunna starta i september som planerat med
ingående parter. I Lerum pågår ett arbete med att hitta en lämplig lokal för mottagningen inom
kommunen.
Arbetet med Mini-Maria fortsätter efter sommaren då ny projektledare med kunskap om barn och
unga bör rekryteras.

