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Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen och presentationsrunda då
ny representant Lisa Vainio, NSPHiG deltar i UG från idag.

2.

Föregående minnesanteckningar 2019-10-18
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA – Hur går vi vidare?
Kartlägga - vad vi ska samverka kring. Ringa in tema för att eventuellt starta
arbetsgrupper. Om vi för in frågor om vad som inte fungerar, klustra dessa för
att kunna se ett sammanhang/mönster. Vi pratar ofta övergripande men kanske
viktigt våga gå ner på djupet i frågeställningar/problem. Om frågor kommer från
medarbetarna i verksamheterna viktigt lyfta dessa även om de inte är ett
prioriterat mål i vår handlingsplan.
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Avvikelsehantering – prata från ett organisationsperspektiv. Om det gäller en
avvikelse mellan två parter viktigt ta tag i problemet direkt med varandra och
påbörja ett arbete. Om det finns ett behov kan det lyftas till UG.
Information från UG kommer inte ner till verksamheterna, vad gör vi?
Varje representant har ett uppdrag att förmedla information åt båda håll, får
påminna varandra om det. Ett internt arbete krävs inom varje organisation då
flera av UG representanter representerar annan kommun/verksamhet.
Lyfta förbättringsområden som ex. utbildningsuppdrag. Kajsa har funderingar
på att bjuda in till informationsträffar ex. riktat till elevhälsan/kommun och
vårdcentral för att hjälpa professionen att identifiera vad de kan göra.
Specialistpsykiatrin har i sitt uppdrag att utbilda.
4.

Avvikelser i samverkan
Lerum – Har börjat skrivas mer avvikelser.
Kajsa informerar om ett ärende som beskriver hur komplext det är med
kommunikation: En behandlare på ÖVM (öppenvårds mottagning psykiatri) i
samverkan med bistånd/socialsekreterare med insats enligt IPS (Individual
Placement and Support) skrev en ansökan till IPS-enhet (arbetsmarknadsenhet). De gav
avslag till socialsekreteraren som då meddelade ÖVM. Kontaktperson på ÖVM ville
veta varför och kontaktade då arbetsmarknadsenheten som svarar att det kan gå med
en ny ansökan osv…
Kommunikationen i samverkan fungerar inte optimalt, de tar inte i problemet och löser
det och inte heller på vem som gör vad. Detta belyser hur svårt det är med annan aktör
då det finns problem. Det belyser även egna brister i egen organisation vilket är bra.
Tanja berättar om ett problem vad gäller handledning till arbetsgrupper från psykiatrin.

Det är ÖVM som avgör om det finns behov av handledning tex. Till ett
kommunalt boende, kan gälla självskadebeteende. ÖVM handleder i ett
specifikt ärende och då måste den enskilda personen vara inskriven i ÖVM.
Viktigt att veta vilka uppdrag varje organisation/verksamhet har.
5.

Handlingsplan – aktiviteter 2020
Genomgång av aktivitetsplanen för 2019 för att ta bort avslutade aktiviteter och
förbereda för 2020. Aktivitetsplanen ska in i SAMLA Handlingsplan för 2020 som
kommer att presenteras för politiken den 22 november.
Frågan om i vilken UG Mini-Maria ska tillhöra kom upp. Det är
samordningsgruppens beslut att fatta. Christian informerar om att politiken i
Lerum tycker att start av Mini-Maria är viktigt och bör prioriteras. Hur det rent
praktiskt ska genomföras får diskuteras, det är viktigt att om det ska påbörjas
ett arbete ska det finnas ledning och styrning.

6.

Information från samordningsgruppen
Frågan om in- och utskrivningsprocess och psykiatrin ska finnas i UG Psykisk
hälsa och missbruk lyftes till samordningsgruppen den 25 oktober.
Samordningsgruppen biföll inte detta och motiverade det med att det är viktigt
att representanterna finns kvar i nuvarande konstellation. Gruppen enas om att
det är viktigt att vissa frågor kring in- och utskrivningsprocessen kan lyftas i UG
även om den hanteras i UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocess.
För att få bättre informationsflöde mellan utvecklingsgrupperna och
samordningsgruppen beslutades det att ordförande för varje UG ska
representera i samordningsgruppen från nästa möte den 22 november.
Samordningsgruppen diskuterade även på sitt förra möte att UG Psykisk hälsa
och missbruk mycket väl kan lyfta frågor kring funktionshinder/LSS.

7.

Hemsidan
Lena visar hemsidan som nu är lite förändrad med lite nya bilder mm.

8.

Övrigt
Information till gruppen om att ett första SIP-samordnar nätverk ägt rum och
att det är en viktig arena. De skulle vilja att dessa tillfällen för nätverket sker
minst 2 ggr/termin men kanske begränsas till 2 tim./gång. Lena tar med sig
detta. Varje organisation/verksamhet ser till att SIP-samordnare är tillsatta,
viktigt att det blir verkstad i detta viktiga arbete. Överlag tycket de flesta i
gruppen att det görs fler SIP:ar nu än tidigare. Christian informerar om att
andelen SIP kallelser har ökat framförallt från specialistpsykiatrins
öppenvårdsmottagning. I psykiatrin överlag är det mer vanligt att SIP görs i
samverkan. Det identifierades också att det behövs mer behörigheter till ITtjänst SAMSA så att samverkan kring en SIP ska ske digitalt.

9.

10.

Viktiga punkter från dagens möte
- Utvärdering SAMLA – vad ska UG göra?
- Handlingsplan med aktiviteter 2020
- Socialmedicinska mottagningar – nuläge
- Nätverksmöte med SIP-samordnare
Punkter till nästa möte
 Samtliga representanter berättar om sitt uppdrag i sin egen
organisation/verksamhet
 Suicid där personen haft kontakt med både kommun och region

Nästa möte är den fredag 10 januari 13.00–15.00
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

Lena

