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1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen och presentationsrunda då
ny representant Martti Järviniemi från Specialistpsykiatrins Öppenvård i Lerum
deltar från idag.

2.

Föregående minnesanteckningar 2019-08-30
På förra mötet utsågs ett AU bestående av representanter Kajsa Murro,
specialistpsykiatrin, Marina Bergsten, primärvård/VC och Ingvor Svedjenäs,
Regiongemensam hälso- och sjukvård Ungdomsmottagning som i samverkan
skulle se över styrdokument för att få samma bild. Diskussion på dagens möte
utmynnade i att specialistpsykiatrin samverkar med varje enskild vårdcentral
och tar frågan om ansvarsfördelningen. Därmed upplöses AU från förra mötet.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna

√
-

√
√
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3.

Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
Samordningsgruppen beslutade den 6 september att varje representant skulle
prioritera tre stycken påståenden utifrån utvecklingsgruppens synpunkter om
”vad kan fungera bättre”. Representanterna fick på dagens möte sätta ”röda
pluppar” på sina prioriteringar. Någon hade skickat in sina svar via mail då de
inte kunde närvara.
Följande prioriteringar lyftes:
 Kartlägga - vad vi ska samverka kring
 Avvikelsehantering
 Information från UG kommer som inte ner till verksamheterna
Vid efterföljande diskussion var gruppen överens om att det är viktigt att ha en
genomgång av dokument som uppdrag mm för att förstå vad UG ska samverka
kring. Det är frågan HUR? Som ofta ställs, vem gör vad och hur får vi verkstad.
I Alingsås finns en lokal samverkansgrupp LSG där samverkan sker mellan AF,
FK, ÖVM och samordningsförbundet då syftet är ”fokus på de som behöver
återgå i arbete”.
Lösningen är inte ytterligare en grupp i samverkan utan mer fokusera på
kommunikationen så att det når ända ut i linjen.
Förslag från gruppen:
 Vad är det som inte fungerar i våra verksamheter?
 Vad ska vi lyfta upp?
 Viktigt få till samverkan i vardagen
 Tydliggöra problem/frågeställningar som ex. kan nämnas att LSS
verksamheten inte har blivit berörd i ett samverkansperspektiv. Vilken
UG ska hantera frågor som berör denna viktiga grupp.
 Lyfta förbättringsområden

4.

Avvikelser i samverkan
Tanja lyfter att det är svårt med egenvård för individer på missbruksboenden,
framförallt när det kommer till frågan hur mycket får individen medicinera själv
mm. Skrivs inte mycket avvikelser men är ett identifierat problem.
Vuxen psykiatrisk öppenvård (ÖVM) som utifrån en avvikelse ställt sig frågan,
vilken kunskapsnivå har medarbetare när det gäller att dela ut mediciner till de
boende? Behövs en gemensam utbildningsinsats?
Avvikelse där en patient är inskriven på ÖVM Lerum och har ett
läkemedelsövertag. Detta innebär att den kommunala hälso- och sjukvårdens
sjuksköterska behöver få kontinuerlig information vid eventuella
läkemedelsförändringar. Detta sker inte alltid och detta behöver snarast
hanteras. Samverkansmöten mellan ÖVM och kommunen kan överbrygga dessa
problem.

5.

Handlingsplan – aktiviteter 2019
SIP – Samordnad individuell plan, utbildningsinsatserna nu klara för 2019.
Senast var en utbildning för chefer den 16 oktober som var uppskattad.
Representationen var från många olika verksamheter och samtliga skulle gå
hem och utse SIP-samordnare i sina verksamheter. Den 13 november kommer
ett nätverksmöte för samtliga utbildade/SIP-samordnare i SAMLA äga rum. Vid
detta tillfälle är även den regionala SIP-samordnaren Jessica Ek inbjuden. Lena
lägger denna inbjudan på hemsidan.
Socialmedicinsk mottagning – I Alingsås har de byggt klart mottagningen och
möblerat. Samverkansmöten mellan ÖVM och kommunen pågår och de har
utarbetat dokument som samtycke & kartläggning. Det pågår ett arbete med
att hitta en läkarresurs från primärvården. Det är viktigt för fortsättningen att
det kommer en resurs med primärvårdsperspektiv. De ska inom kort göra ett
studiebesök på mottagningen på Tjörn. Viktigt följa upp över tid då det är
specialistpsykiatrin som sitter med facit på vårdbedömning. Samtliga huvudmän
tänjer på gränserna för att detta ska bli bra.
I Lerum är lokalfrågan på gång, troligen i november. Personalresurser finns i
kommunen och frågan är nu vem som kommer från regionen. Önskemål från
Lerum är att det är öppet dagligen. En AG kommer att startas inom kort och
Martina från gråbo vårdcentral har en sjuksköterska som kan vara med.

8.

Övrigt
Lena informerar, GR – Göteborgsregionens kommunalförbund hjälper till ordna
en ½ dags konferens, är UG intresserad? Intresse finns men eftersom tillfället
den 5 december är uppbokat av annat i kommunerna avstår de i nuläget.
Ett önskemål är att representation i UG vad gäller in- och utskrivningsprocess
och psykiatrin finns i UG Psykisk hälsa och missbruk, inte i UG Samverkan vid inoch utskrivningsprocess. Frågan får lyftas till samordningsgruppen.

9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Utvärdering av samverkan SAMLA
- SIP- Samordnad individuell plan
- Socialmedicinska mottagningar
Nästa möte är den fredag 15 november 13.00–15.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

