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Sammanfattning
Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
Samordningsgruppen beslutade den 6 september att varje representant skulle prioritera tre stycken
påståenden utifrån utvecklingsgruppens synpunkter om ”vad kan fungera bättre”. Representanterna fick
på dagens möte sätta ”röda pluppar” på sina prioriteringar. Någon hade skickat in sina svar via mail då de
inte kunde närvara.
Följande prioriteringar lyftes:
•

Kartlägga - vad vi ska samverka kring

•

Avvikelsehantering

•

Information från UG kommer som inte ner till verksamheterna

Vid efterföljande diskussion var gruppen överens om att det är viktigt att fråga sig:
•

Vad är det som inte fungerar i våra verksamheter?

•

Vad ska vi lyfta upp?

•

Viktigt få till samverkan i vardagen

•

Tydliggöra problem/frågeställningar som ex. kan nämnas att LSS verksamheten inte har blivit
berörd i ett samverkansperspektiv. Vilken UG ska hantera frågor som berör denna viktiga grupp.

•

Lyfta förbättringsområden

Sammanfattning
Socialmedicinska mottagningar
Socialmedicinsk mottagning – I Alingsås har de byggt klart mottagningen och möblerat.
Samverkansmöten mellan ÖVM och kommunen pågår och de har utarbetat dokument som samtycke &
kartläggning. Det pågår också ett arbete med att hitta en läkarresurs från primärvården.
I Lerum är lokalfrågan på gång, troligen i november. Personalresurser finns i kommunen och frågan är nu
vem som kommer från regionen. Önskemål från Lerum är att det är öppet dagligen. En AG kommer att
startas inom kort och samverkan med regionen kan påbörjas.

SIP - Samordnad individuell plan
Utbildningsinsatserna nu klara för 2019. Senast var en utbildning för chefer den 16 oktober som var
uppskattad. Representationen var från många olika verksamheter och samtliga skulle gå hem och utse
SIP-samordnare i sina verksamheter. Den 13 november kommer ett nätverksmöte för samtliga
utbildade/SIP-samordnare i SAMLA äga rum. Vid detta tillfälle är även den regionala SIP-samordnaren
Jessica Ek inbjuden. Inbjudan är utskickad till samtliga utbildade personer och kommer även att läggas på
hemsidan.

