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Sammanfattning
Handlingsplan med aktiviteter 2020
Suicidprevention – Intresse finns för att ordna ”första hjälpen” utbildningar för barn och unga
under hösten 2020 eller våren 2021

Mini-Maria - Karin Svensson är delregional samordnare och ska tillsammans med en utsedd
arbetsgrupp identifiera förutsättningarna för att starta Mini Maria mottagning. Hon påbörjade
uppdraget 2020-02-01.
SAMLA-team barn och unga – Möte med SAMLA-team barn & unga från båda kommunerna,
styrgruppen och TSI har ägt rum via Skype. Information om att Regeringen har beslutat om
fortsatt TSI fram till och med 2023 där fokus kommer vara brottsförebyggande bland barn och
unga samt mot hedersrelaterade brott. Finns det intresse med ett utökat uppdrag i SAMLA?

Uppmärksamma barnens behov i rådande situation med covid -19
Socialtjänsten lyfter att de är bekymrade när föräldrar nu i rådande situation avbokar insatser
som sedan tidigare är beviljade till deras barn. Barnen själva förstår många gånger inte
situationen varför det blir ett annat läge för dem. Detta gäller även Habiliteringen, hur länge är
det frivillig vård? Det går inte att tvinga på insatser. Viktigt informera föräldrarna vilka barn som
ingår i en riskgrupp eftersom de själva inte kan göra den bedömningen. Samtliga verksamheter
arbetar för att föräldrar och barn ska förstå vad som är bra för dem.

Sammanfattning
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn beslutad i februari 2020
Inbjudna gäster via Skype Tina Andersson, regionutvecklare på kunskapscentrum för jämlik vård och Lina Ljung
Roseke, barnskyddsteamet VGR. Presentation om bakgrunden och själva uppdraget som var att ta fram en
riktlinje med en gemensam arbetsmodell för att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning utifrån det
väntade barnets skydd och behov. Varje Vårdsamverkansområde ansvarar för implementering och uppföljning
av riktlinjen, samt för framtagande av lokala rutiner. Hur ska region och kommun samverka? En liten
arbetsgrupp utses från UG att påbörja en implementeringsplan.

Avvikelser i samverkan
Effektiv avvikelsehantering syftar till att öka patientsäkerheten genom att identifiera och förbättra eventuella
brister i följsamheten till ingångna avtal och överenskommelser samt i processer där Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen samverkar. Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG bakom
en länsgemensam rutin och tillhörande IT-stöd MedControl PRO. Anslutning till IT-stödet sker successivt.
Implementeringen ska samordnas via delregional vårdsamverkan. SAMLA ska påbörja ett arbete för att
strukturera hanteringen så att även privata och kommunen ska få möjlighet till IT-stödet.

