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1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen och presentationsrunda då
ny representant från Lerums kommun deltar från idag. Frida Hallberg slutar och
efterträds av Jenny Conradson MAS i Lerum.

2.

Föregående minnesanteckningar 2019-05-03
Några av punkterna kommer upp på dagens agenda.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna

4.

Avvikelser i samverkan
Diskussion kring avvikelser är en stående punkt på agendan. Frida och Jenny
informerar om att utifrån avvikelser under sommaren är den samlade bilden att
samverkan mellan parterna behöver bli bättre. Det är viktigt poängtera att
avvikelser mellan parter måste hanteras den rätta vägen enligt interna rutiner.
UG ska därefter identifiera mönster utefter avvikelserna och arbeta med
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strategier för förbättringar. Den efterföljande diskussionen visade att det finns
ett behov av att diskutera ansvarsfördelning/uppdrag/tolkning av RMR –
regionala medicinska riktlinjer för vad som gäller ex. remissbedömning till
specialistpsykiatrin, ÖVM – öppenvårdsmottagningen. Samtliga parter är eniga
om att det är viktigt med en dialog för att hitta samverkan och att ta ett
ledningsperspektiv i frågan. UG beslutar att ett AU bestående av representanter Utvalda
Kajsa Murro, specialistpsykiatrin, Marina Bergsten, primärvård/VC och Ingvor
representa
Svedjenäs, Regiongemensam hälso- och sjukvård Ungdomsmottagning ska i
nter i UG
samverkan se över styrdokument för att få samma bild.
5.

6.

Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
Uppdraget kommer från Samordningsgruppen att utvärdera samverkan mellan
de olika parterna. Enligt utskickat dokument ställdes följande frågor:
 Vad fungerar bra i samverkan?
 Vad kan fungera bättre?
 Övriga tankar?
Representanterna skrev individuellt ned svar på post-it lappar som sedan lästes
upp för hela gruppen. Lena kommer att sammanställa svaren och återkommer
med hur samordningsgruppen bestämmer hur materialet ska hanteras.
Handlingsplan 2019
SIP- Samordnad individuell plan i SAMLA – Lena påminner om utbildning i SIP
för chefer den 16 oktober i Alingsås. Karolina Wolmhag har
samordningsuppdraget i SAMLA. Ramuppdrag för SIP-samordnare kommer upp
på agendan på samordningsgruppens nästa möte.
Socialmedicinska mottagningar - Modellbeskrivning för socialmedicinsk
mottagning i SAMLA presenterades för det Politiska samrådet den 17 maj och
godkändes. Socialmedicinsk mottagning i Alingsås kommer att kunna starta
under hösten som planerat med ingående parter. Just undersöker primärvården
vilken läkare som kan ta uppdraget initialt 4 tim./vecka på mottagningen i
Alingsås. Viktigt nu är att de ingående personerna som ska arbeta på
mottagningen är med och utarbetar rutiner mm.
I Lerum pågår ett förarbete med att hitta en lämplig lokal för mottagningen
inom kommunen. Lerum är tydliga med att det ska vara ”En väg in” för personer
i behov av mottagningens hjälp. En arbetsgrupp ska bildas för att få igång
arbetet men det är viktigt att specialpsykiatrin - ÖVM i Lerum kan bidra med en
sjuksköterska och hur många timmar i veckan som kan vara aktuellt.

Lena

Lena kommer att lyfta förslaget till samordningsgruppen att en resurs på 20 %
behövs för fortsatt utveckling av socialmedicinsk mottagning i varje kommun
under hösten.
Mini-Maria – Fortsatt hantering får lyftas till samordningsgruppen.
7.

Psykiatrins dag (från föregående möte)
Psykiatrins dag äger rum den 31 oktober i Alingsås med fokus spelmissbruk.
Kontakt tagen med Göteborgs spelmottagning och brukarorganisation för
missbruk och beroende. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram
programmet för dagen. Det är inte bestämt om det blir en ½ dag eller en
heldag. Hur ser finansieringen ut nästa år? Vill Lerum vara värd för dagen?
Lerums kommun tar med sig frågan hem.

8.

Övrigt
Jenny Ahto NSPHiG kommer att sluta i SAMLA och ny efterträdare meddelas av
NSPHiG.
Kajsa Murro har en kort informationspunkt kring Handlingsplan för gravida med
psykosocial problematik. Det finns en Råd och Stöd-grupp, ROS-grupp som
bildas kring varje gravid med speciell psykosocial problematik.

9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Avvikelser i samverkan
- Utvärdering av samverkan SAMLA
- Socialmedicinska mottagningar och Mini-Maria

Nästa möte är den fredag 18 oktober 13.00–15.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

Lena

