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Minnesanteckningar
Ärende

Styrgrupp SAMLA-team

Datum

2019-01-15

Plats

Lerums lärandeförvaltning kommunhuset. Lokal: Almen

Närvarande
(√)

Namn
Ingela Andersson Lerums
kommun
Gunlög Hedtjärn BUP
Mittenälvsborg
Maria Enbuske, stöd och
omsorg
Socialtjänsten Lerum
Karin Svensson
Projektledare
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Namn
Sara Dahlin Alingsås kommun
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Malin Bomberg
Floda Vårdcentral
Lena Arvidsson
Processledare
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Anne Forsell
Socialtjänsten Alingsås
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1 Vårdcentralers tilläggsuppdrag
Vårdcentralen Centrum Bräcke diakoni i Alingsås och Floda Vårdcentral
Närhälsan Lerums kommun har fått uppdraget att vara pilotvårdcentral med
extra kompetens inom psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. De får medel
motsvarande 100% psykologtjänst under 2 år.
Nästa steg är att annonsera och annonserna bör vara likadana när det gäller
bakgrund till tjänsten och förutsättningar för uppdraget. Information om att det
är en ny tjänst, att man kommer jobba i team med tidiga insatser men också vara
en del i personalgruppen på vårdcentralen. Eventuellt kan uppdraget delas på 2
psykologer med 50% var och det kan innebära mindre sårbarhet vid frånvaro tex.
Malin Bomberg chef på Floda Vårdcentral tar kontakt med Frida Percivall chef på
Vårdcentralen Centrum för utarbetning av annons.
Förslag på annons skickas sedan till styrgruppen för påseende.
2 Deltagare i arbetsgrupp
Gruppen är nu fulltalig.
3 Nätverksträff
TSI-praktisk samverkan som hålls 5 & 6/5 i Göteborg kan vara ett lämpligt tillfälle
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till utbyte med SIMBA-team som också deltar. Ingela mailar ansvariga för dagarna
om att vi önskar 1 timmas utbyte med SIMBA-teamet. Kan hela arbetsgruppen få
delta då viktiga diskussioner förs under 2 hela dagar alternativt att alla är med vid
början eller slutet någon av dessa dagar?
4 Karin tar upp att en vänförening ”Mont de Marsan”i Frankrike till Alingsås
kommun önskar få höra hur man arbetar med ”hemmasittare” och ungdomar med
psykisk ohälsa. Vänföreningen hänvisas till att kunna få göra studiebesök på BUP
och Ungdomsmottagning.
5 Arbetsfrågor SAMLA inför SAMLA-team 190115.pptx
Arbetsgruppen beräknas arbeta med dessa frågor vid 2-3 tillfällen.

Vid anteckningarna
Karin Svensson
projektledare

