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Minnesanteckningar
Ärende

Styrgrupp SAMLA barn & unga

Datum

2019-10-14

Plats

Lokal: Almen, lärandeförvaltningen, Lerums kommun

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
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Malin Bomberg
Floda Vårdcentral
Lena Arvidsson
Processledare
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Anne Forsell
Socialtjänsten Alingsås
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1 Vårdsamverkan hemsidan
Namn och kontaktuppgifter till SAMLA teammedlemmar bör läggas upp.
Material i form av blanketter och information bör läggas på hemsidan.
Karin tar upp med teammedlemmar om hur de vill bli presenterade på hemsidan.
Lena Arvidsson ombesörjer sedan detta.

2 Uppföljning
Utvärderingsblankett till barn/unga/vårdnadshavare och personal, godkänns
innehållsmässigt.

3 Samtycke
Då specialistnivån är med för konsultation i teamen, godkänns att de delger den
information som de har, till övriga teamet.

4 Barns delaktighet
Karin föreslår att man har en checklista på team-möten för att påminnas om att arbeta
för att barnet/ungdomen görs delaktig.
5 Gemensamt möte för båda teamen 191016
Teamen har kommit igång på lite olika sätt, vilket kan ha flera förklaringar.
Vi kommer på mötet dela erfarenheter för att hjälpa varandra vidare. Positivt att
teamen möts och det kommer planeras in fler tider för gemensamma möten.

Hur planerar vi för ersättare i teamet vid planerad frånvaro?
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6 SIP
Kan vi hjälpa varandra mellan teamen att hålla i SIP-möten, för att få en neutral
mötesledare? Under SIP-utbildning var detta ett förslag från utbildaren i SIP att ta
hjälp av varandra.

7 Aktualisering
Förslag att respektive verksamhet själva kan ta med sig aktualiseringsblankett och
samtyckesblankett, alternativt skicka in till SAMLA-psykolog på respektive
vårdcentral.

8 Rutin på vårdcentral
Bilagt finns ett förslag på blankett att fylla i för de sjuksköterskor som sitter i
telefonrådgivning på de olika vårdcentralerna. Detta gäller i de fall då de tror fallet
är ett SAMLA-ärende. Denna blankett lämnas sedan vidare till respektive kommuns
SAMLA-psykolog, för att göra en bedömning.
Mötet anser att det är ett bra förslag och föreslår att alla vårdcentraler använder sig
av den.
Vid anteckningarna
Karin Svensson
projektledare

