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Uppdrag

1. Välkommen
Ingela Andersson hälsar välkommen.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-03-25
Vissa punkter kommer upp på dagens agenda.
Inga övriga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna.
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3. Utvärdering i 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.

Lena

4. Barn och ungas psykiska hälsa och första linjens uppdrag
Torsdag 29 augusti hade SAMLA teamen Kick-off och det var ett stort
engagemang. Styrgrupp och arbetsgrupp deltog på förmiddagen och på
eftermiddagen arbetade teamen tillsammans med projektledare Karin. Ett
förslag från UG är att Karin bjuder in personer från BUM-Barn och
ungdomsmedicin, Habiliteringen Barn och unga och tandvården för att hitta
samverkan med övriga parter när behov finns.
Förslag från kick-offen är att på att byta namn på SAMLA-team till SAMLAteam barn & unga. UG bifaller detta och därmed ser Karin och Lena till att
blanketter, informationsmaterial mm får den nya benämningen.
TSI – tidiga samordnade insatser utvecklingsarbetet är en del i arbetet kring
SAMLA-team och detta arbete fortgår under höst och vår 2020. TSI kan hjälpa
till med processtöd för uppföljning/utvärdering av SAMLA-team barn & unga.
Karin fortsätter som projektledare på 40 % under och finansieras av TSI
medel. Under förutsättning att finansiering löses förlängs uppdraget under
våren 2020 med 20 - 25 %, för att följa och samordna teamen under
uppstartsåret samt avsluta utvecklingsarbetet via TSI.
6. SIP- samordnare utbildningsinsats
Ett utbildningstillfälle SIP för barn och unga där bl.a. skolan deltar kommer att
äga rum 18 september på eftermiddagen i Equmeniakyrkan i Alingsås.
Anmälan går till Lena som informerar UG att det nu är ca 40 personer
anmälda med olika professioner. Frågan kring Västbus begreppet som är
inarbetat och SIP är viktigt synliggöra på utbildningen. Lena tar det med den
externa utbildaren. UG ombeds maila in frågor till Lena som är viktigt lyfta vid
detta utbildningstillfälle. UG uttrycker också att det är viktigt att samma
begrepp används.

Karin och
Lena

7. Logoped - Väntelistorna ökar så det skulle behövas ett arbete kring
detta. Kan vi på något sätt samverka så att den totala väntetiden för
eleverna ska bli mindre?
Frågan är lyft från Alingsås lasarett, Jonas Sterner. Väntetiderna har ökat för
barn behov av logopedkontakt, idag ca 16 månader för skolbarn och
remissflödet är stort. Föräldrar upplever att det först är en kö i skolan och när
remiss skickas ytterligare kö. Många föräldrar vill vid språkproblem ha en
utredning för dyslexi då de tror att det ska gå fortare att få den hjälp deras
barn behöver. Att ställa en dyslexidiagnos finns inte beskrivet i någon
författning. Vem som ställer den är i huvudsak psykologer och professioner
med god kompetens.
Viktigt i sammanhanget är att skolan inte är första linjen och det oftast inte
finns inte resurs som logoped. Där det finns logopeder inom skolan är deras
arbete att göra utbildningsinsatser för personal, skolan har inte möjlighet att
utreda. Habiliteringen informerar att de gör inga utredningar vad gäller
enbart språkstörningar, dyslexi.

Sara & Ingela

Jonas informerar om att NU sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
inte längre tar emot elever med dyslexifrågeställningar, därmed får elever
med det problemet inte hjälp.
Frågor att omhänderta:
Finns det något vi i samverkan kan göra för att barn/föräldrar inte upplever
att det inte är långa väntetider?
Vad är vad i de befintliga köerna?
Vad kan göras i skolan?
Vad innebär en diagnos eller är det hjälp som behövs?
Hur kan det bli bättre samarbete mellan skola och lasarettet?
Det behövs ett förberedande möte inför nästa UG möte. Jonas Ingela och Sara
bereder frågan.
8.

Mini-Maria
Hur arbetet med Mini-Maria i SAMLA ska fortgå får lyftas till
samordningsgruppen.

9. Avvikelser i samverkan
UG behöver göra ett omtag vad gäller att omhänderta avvikelser i samverkan
så att systemfel identifieras och vidareutveckling kan göras. En arbetsgrupp
finns och de har ett bokat möte i slutet av september. UG enas om att det
vore bra bjuda in dem till nästa möte med UG i oktober.

Ingela, Jonas
och Sara

10. Övrigt
- Information från Habiliteringen om att det är många förfrågningar om
skolskjuts som kommer in till dem. Det krävs läkarintyg för skolskjuts
och det kan inte habiliteringen bistå med. Alla barn har inte
läkarkontakt inom habiliteringen.
-

11.

Ny ordförande till UG Barn och unga behöver utses då Ingela nu suttit i
två år och kommer fortsättningsvis ingå i samordningsgruppen.
Beslut
Malin Bomberg, vårdcentralchef på Närhälsan Floda vårdcentral åtar
sig uppdraget.

Tre viktiga punkter från dagens möte till kort PP-presentation på hemsidan
- SAMLA – team barn & unga
- Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
- SIP- Samordnad individuell plan, utbildningsinsats
På mötet i oktober är projektledare Marie Berg inbjuden från S Älvsborg där
hon arbetar med projekt ”små barn”

Nästa möte är måndag 14 oktober kl. 14.00 – 16.00 i Lerum

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

