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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Undertecknad har tillfrågat Ingela om att leda dagens möte då gruppen ännu
inte hunnit välja någon ordförande. Ingela hälsar alla varmt välkomna.
Presentationsrunda då det är första gången utvecklingsgruppen har möte. God
närvaro vid detta historiska möte.
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2.

Bakgrund till bildandet av närvårdsamverkansorganisationen SAMLA
Undertecknad informerar om bakgrunden till bildandet av närvårdssamverkansorganisationen i Alingsås-Lerum utifrån bifogad PP-presentation. Den
avgörande faktorn var man hade en viljeinriktning att bilda en ny flexibel
samverkansorganisation för att hitta lösningar och tillämpningar som ger
praktiska resultat i verksamheterna. För att lyckats med detta har SAMLAs
politiker och tjänstemän identifierat vissa framgångsfaktor som är avgörande
för ett framgångsrikt samverkansarbete.
Dessa framgångsfaktorer är
 Representanternas funktion och närvaro i de olika grupperingarna är en
nyckelfråga, såväl som tydliga mötesagendor och en god möteskultur.
 Utsedda representanter harmandat att fatta beslut i enskilda frågor på
nästkommande möte.
 Utsedda representanter ansvarar för att förankra förslag från
utvecklingsgrupperna i respektive linjeorganisation mellan möten.
Undertecknad lyfter problematiken med att SÄS tillhör Södra Älvsborgs
vårdsamverkansorganisation och att vi behöver hjälpas åt att tänka till hur vi
ska samverkan på bästa sätt för att nå våra mål. Dialog förs kring
problematiken. Jonas lyfter att hans verksamhet även arbetar mot Vårgårda
och Herrljunga. Vi behöver återkomma till frågan vid nästa möte.
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Studiebesök i SIMBA
Representationen var god vid studiebesöket i SIMBA kring deras SIMBA-team
gällande arbetet med första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa.
Utifrån den bild närvarande representanter fick är bedömningen att
arbetssättet SIMBA använder sig av varit framgångsrikt både vad gäller att ge
vård och behandling snabbt och på rätt vårdnivå samtidigt som samverkan
mellan olika professioner och verksamheter ökat. Arbetssättet har också
öppnat dörrar för bättre samverkan inom andra områden. Även om vägen varit
mycket krokig känner SIMBA-representanterna att de valt rätt väg att följa och
vill inte tillbaka till det gamla arbetssättet. Utvecklingsgruppen enas om att
verka för möjligheterna att inom vårt område skapa SAMLA-team och då dra
erfareneter från SIMBAs läroprocess så vår väg kanske kan bli lite rakare och
fallgroparna lite färre och grundare.
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4.

Regional handlingsplan för psykisk hälsa år 2018-2020
Undertecknad informerar, utifrån bifogad PP-presentation, att det under år
2017 pågått ett regionalt arbete med att ta fram en gemensam handlingsplan
för psykisk hälsa inför år 2018. Handlingsplanen antogs av den regionala
ledningsgruppen Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) den 5 oktober.
Handlingsplanen bygger på de nationella målen och viljeinriktningen för arbetet
med psykisk hälsa. De delregionala vårdsamverkansorganisationerna förväntas
ta fram en genomförandeplan med delregionala och/eller lokala aktiviteter för
att nå målen. Samordningsgruppen har fattat beslut om att hantera
handlingsplanen för psykisk hälsa/missbruk på arbetsdagarna i mars. Då har
SAMLAs politiska samrådsgrupp även fattat beslut om vilka områden man vill
att SAMLA ska fokusera på under år 2018.
Även om vi inte formellt tar tag i handlingsplanen förrän till våren så arbetar vi
redan nu med flera delar som finns med i handlingsplanen. Bla våra dialoger
kring första linjen, Mini-Maria och SIP-utbildningar.
För att kunna arbeta med handlingsplanen kan SAMLA rekvierar 60
öre/invånare från regionalt håll för år 2017, vilket blir ca 48 000 kr.

5.

SIP-utbildningar
Under hösten innan vi hunnit formatera oss har Ingela och Karen tillsammans
med undertecknad verkat för SIP-utbildningar till våren då både utv.grupp barn
och unga i Alingsås och Lerum har haft önskemål om kompetensutveckling för
sin personal i Västbus och SIP. Två av målen i den regionala handlingsplanen är
att flera barn, unga och vuxna med behov av samordnade insatser ska ha en
SIP/Västbusplan. Samordningsgruppen har därför efter förfrågan tagit beslut
om att medel för kompetensutveckling kan tas från de regionala medel vi har
möjligheter att rekvirera.
SIP-utbildingar för berörd personal är inplanerad till ½ dag (eftermiddagar) den
7 och 8 februari 2018. Samma utbildning ges vid båda tillfällena. Sarah
Wahlström, tidigare regional samordnare för Västbusarbetet kommer att hålla i
utbildningarna. Formell inbjudan kommer i december.

6.

Val av ordförande
Utvecklingsgruppen väljer Ingela till ordförande för år 2018.

7.

Mötestider år 2018
Utifrån föreslagna tider fattar utvecklingsgruppen beslut om följande
mötestider för år 2018:
15 jan kl.14:00-16:00 (Lerum)
16 apr kl.10:00-12:00 (Alingsås)
20 aug kl.10:00-12:00 (Lerum)
19 nov kl.14:00-16:00 (Alingsås)
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8.

Mini-Maria
Kay Eriksson informerar om att SÄS har fått möjlighet att rekvirera medel från
region för att kartlägga förutsättningarna att starta upp MiniMariamottagningar. Vid dagens möte är det oklart om medlen kommer från
koncernkontoret eller någon av hälso-och sjukvårdsnämnderna.
Vårdsamverkan Södra Älvsborg har tagit ett politiskt beslut om att tillsätta en
projektledare för en kartläggning och ser gärna att SAMLA deltar i
kartläggningen. Kay undrar hur utvecklingsgruppen ställer sig till detta. Dialog
förs kring var i vårt område det kan vara lämpligt att starta upp mottagningar. I
några kommuner eller i alla. Lindas erfarenhet från målgruppen är att det är en
komplex målgrupp att arbeta med. För ett gott arbete krävs god kunskap och
kompetens från flera olika verksamheter som behöver samverka, vilket Linda
tror blir svårt att nå om det ska finnas en Mini-Mariamottagning i alla
kommuner. Sara som har erfarenheter av Mini-Maria från Göteborg ser också
att det är flera olika insatser och verksamheter som behövs runt målgruppen
och dess familj för att lyckas bryta missbruksproblematiken.
Den 1 januari 2018 kommer nya regler som förtydligar socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk och frågan är om denna
målgrupp också ska omhändertas vid en Mini-Mariamottagning.
Inom SAMLA har även diskussioner förts om man skulle kunna ha integrerade
mottagningar med barn och ungdomar om man startar upp socialmedicinska
mottagningar för vuxna. Mottagningar som vänder sig till vuxna vissa dagar och
barn och ungdomar vissa dagar.
Kay säger att utifrån hans omvärldsbevakning kan han konstatera att
åldersgränserna för vilka barn och ungdomar som omfattas varierar från
mottagning till mottagning. Vissa mottagningar har en övre gräns på 20 år
medan andra tar emot ungdomar upp till 24 år.
Utvecklingsgruppen känner att det behövs en dialog inom SAMLA innan beslut
Gunlög
kan fattas om SAMLA ska delta i Södra Älvsborgs kartläggning.
Gunlög får i uppdrag att undersöka vem som har medel att söka för
kartläggning och vilka kriterier som finns för att söka medel. Gunlög får också i
uppdrag att informera samordningsgruppen om dagens dialog.
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Processledare
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