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Utvecklingsgrupp – Barn och unga

Datum

2019-10-14

Plats

Lerum, kommunhus 1 Lokal: Almen

Närvarande

Malin Bomberg, ordförande
Offentliga vårdcentraler
Gunnel Andersson
Södra Älvsborgs sjukhus
Jonas Sterner
Alingsås lasarett
Anne Forssell
Alingsås kommun
Sara Dahlin
Alingsås kommun
Maria Enbuske
Lerums kommun
Anette Tunius
Folktandvården
Vakans
NSPHiG
Gunlög Hedtjärn
Södra Älvsborgs sjukhus
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Hanna Huhtamo
Offentliga vårdcentraler
Ingela Andersson
Lerums kommun
Henrik Isaksson
Offentliga rehabenheter
Ingalill Wester
Privata vårdcentraler
Jenny Nilsson
Privat vårdcentral/rehabenhet
Ingvor Svedjenäs
Ungdomsmottagning
Linda Ödman
Habilitering och hälsa
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA

Uppdrag

1. Välkommen
Malin Bomberg ny ordförande hälsar välkommen.

2. Projekt små barn med utvecklingsmässiga svårigheter
Information om pågående projekt av Karin Berg, psykolog och projektledare.
Projektet kallas ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” och styrgrupperna finns inom
Närvårdssamverkan S. Älvsborg. Projektet startade 2018 och efter nya medel
fortgå till juni 2020 och målgruppen är barn 0-5 år. Det har visat sig att
samordningen av insatser för barn i förskoleålder med utvecklingsrelaterade
svårigheter idag har många brister som ex. lång utredningsprocess, slitsamt
för hela familjen mm. Pilot pågår i Marks och Svenljunga kommun.
I "Projektteam Mark" sammanstrålar professioner från olika verksamheter en
dag i veckan och utgör ett team som samlas runt barnet med familj. En
tvärprofessionell bedömning mynnar ut i gemensam plan för insatser.
För mer information se bilaga.
Jenny kommer att ta kontakt med Karin Berg för att följa arbetet och få ta del Jenny
av framtaget material. UG får ta ny ställning efter att projektet utvärderats.

√
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3. Föregående minnesanteckningar 2019-09-02
Vissa punkter kommer upp på dagens agenda.
Inga övriga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna.
4. Utvärdering i 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. Några hade skickat in sina svar via mail då de inte kunde
närvara. Följande prioriteringar lyftes:





Svårt få till ett aktivt arbete mellan mötena
Uppdrag till - arbetsgrupp och tydlighet i arbetsgruppens uppdrag
Implementering – hur når vi medarbetarna

Vid efterföljande diskussion var gruppen överens om att utvärderingen av UG
var positiv. UG fungerar bra och det är frågor som engagerar.
Vad ska UG representanter tänka på fortsättningsvis?
1. Prioritera UG möten och ta eget ansvar för att det ska bli bra
2. Lyfta frågor från verksamheterna till UG och tvärtom
3. Skriva avvikelser i samverkan för en utveckling framåt
5. SAMLA-team barn & unga - nuläge
TSI – tidiga samordnade insatser utvecklingsarbetet är en del i arbetet kring
SAMLA-team och detta arbete fortgår under höst och vår 2020. Det var
nyligen en spridningskonferens som några från styrgruppen/arbetsgruppen
och Karin var med på. TSI har lovat hjälpa till med processtöd för
uppföljning/utvärdering av SAMLA-team barn & unga.
SAMLA teamen i Lerum och Alingsås är igång sedan början av september.
Lerum har redan över 10 barn aktualiserade medan Alingsås arbetar med
information ut till vårdcentralerna mm. Onsdag 16 oktober kommer båda
teamen ha ett gemensamt möte för att diskutera uppkomna frågor mm.
6. Avvikelser i samverkan
Utsedd arbetsgrupp har tittat på inkomna avvikelser i samverkan, 7 st. till
antalet. Jenny redovisar att avvikelserna berört BUP, elevhälsan och
vårdcentral. De kan vara att någon part inte deltagit på SIP, remisser har gått
iväg utan dialog mm. Konklusion av genomgång:
- Uppmuntra medarbetarna att skriva avvikelser
- Besvara alltid inkommen avvikelse
- Vid frågor kommunicera mellan parterna, ring ett samtal!

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. Frågan har varit uppe i UG ett par gånger
tidigare. Inför dagens möte hade Ingela, Jonas och Sara träffats för att
diskutera frågan och om det finns något UG kan göra. Uppdragen ser olika ut
för logoped i kommun (skola) och på lasarettet vilket gör att detta inte är helt
lätt. De framförde därför att det är lättast att följa ett specifikt fall/ärende för
att se om det är en subjektiv bedömning från föräldrarna eller om
professionen kunde gjort något.
Ingela berättade att hon fick information på GR att det inom regionen finns
oklarheter i ansvarsavgränsningen mellan VGR och kommunerna gällande
utredningar, insatser och intygsskrivande vid specifika läs-/och
skrivsvårigheter hos barn/ungdomar. Det finns ett förtydligande dokument
som kommer att omarbetas.
8.

9.

Övrigt
Lena informerar om att det nu finns en utsedd representant till referensgrupp
för Regionalt uppdrag - Samverkan om hälso- och sjukvårdsinsatser till
barn/unga vid korttidsvistelse.
Tre viktiga punkter från dagens möte till kort PP-presentation på hemsidan
- Information om projekt
- Avvikelser i samverkan
- Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA

Nästa möte är måndag 25 november kl. 14.00 – 16.00

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

