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Minnesanteckningar
Ärende

Styrgrupp SAMLA-team

Datum

2019-08-21

Plats

Lokal: Almen, sektor Lärande, Lerums kommunhus

Närvarande
(√)

Namn
Ingela Andersson Lerums
kommun
Gunlög Hedtjärn BUP
Mittenälvsborg
Maria Enbuske, stöd och
omsorg
Socialtjänsten Lerum
Karin Svensson
Projektledare

√

Namn
Sara Dahlin Alingsås kommun

-

v

Malin Bomberg
Floda Vårdcentral
Lena Arvidsson
Processledare

V

Anne Forsell
Socialtjänsten Alingsås

V

v
V

-

1 Spridningskonferens TSI 191004
Karin och några från styrgruppen deltar och de som vill och kan från
arbetsgruppen.
Konferensen kommer hållas i Dalheimers hus Göteborg 9-15:30.

2 Aktualiseringsblankett
Blanketten innehåller även information om samtycke.
SIMBA har gjort två blanketter, en för aktualisering/hänvisning och en för
samtycke.
Vi beslutar att göra på samma sätt. Karin och Lena ordnar så att det blir två
separata blanketter.
3 Informationsblad.
Informationsblad om SAMLA till personal i de olika verksamheterna som möter
barn godkänns.
Informationsblad till barn/ungdom samt vårdnadshavare inför aktualisering till
SAMLA ska arbetas om något med hjälp av kommunikatör.
4 TSI

2

Karin har tackat ja till stöd kring systematisk uppföljning som TSI anordnar
under hösten 2019.
Besök av TSI nationellt våren 2020 kan med fördel ske i SAMLA-teamen som då
kommit igång och arbetar enligt en modell.
5 SAMLA-team
Tid för SAMLA-team i Alingsås kommer vara torsdagar 8.30-10.30.
Lerums kommun ska fundera över vilken dag och tid som passar bäst för
SAMLA-team.
Konsultation från BUP och socialtjänstens myndighetsavdelning på SAMLA-team
kommer ske 1g/månad.
6 Kick-off Grand Hotell Alingsås
Dagen blir 29/8 9-12 för alla och fortsätter för SAMLA-teamen fram till 15:30.
Styrgruppen inleder och sedan följer förmiddagen med information om
projektbeskrivning och modell för SAMLA-arbete av arbetsgrupp och projektledare.
På eftermiddagen sitter SAMLA-teamen var för sig för att dels lära känna varandra
och arbeta med en del frågeställningar.
Karin skickar ut dagordning med tips på länkar för att ha ett gemensamt ”nuläge”
kring psykisk hälsa/ohälsa bland barn och ungdomar.
Vid anteckningarna
Karin Svensson
projektledare

