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Uppdrag

1.

Välkommen, Presentationsrunda
Christian Sandgren hälsar välkommen.
Presentationsrunda då Mats Agerforz från Öppenpsykiatrin Lerum är ny
representant i UG.

2.

Föregående minnesanteckningar
Checklista för kostnadsfördelning vid HVB placering – Tidigare tf. chef Johannes
skulle ta med sig frågan men han har slutat sitt uppdrag. Mats Agerforz tar med
sig frågan till nästa möte. Vissa punkter återkommer på dagens möte.
Anteckningarna läggs till handlingarna

3.

Avvikelser i samverkan
Vid förra mötet i augusti fick samtliga representanter uppgift att gå hem och
uppmuntra att verksamheterna skriver avvikelser för att identifiera eventuella
förbättringsområden. Idag tar UG beslut om att vid varje möte ta med sig
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avvikelser som på mötet kategoriseras och därefter läggs avidentifierat i mapp
på hemsidan. Eventuella förbättringsåtgärder tas fram genom aktiviteter.
4.

Handlingsplan med aktiviteter 2018 – 2019
En strukturerad aktivitetsplan för UG Psykisk hälsa & missbruk 2018 – 2019
formulerades.
Fokusområden är:
- Psykisk hälsa – Socialmedicinska mottagningar och Mini Maria
- SIP – Tydliggöra arbetssättet med SIP
- In- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård
- Kvalitetsförbättringar -där är avvikelser en metod för att hitta systemfel
En diskussion kring SIP som verktyg och hur vi ska hitta en gemensam metod
inom psykiatrin. Ex. på en metod är vård- och stödsamordning som ger en
struktur hur samarbetet sker mellan sjukvården och kommunen och se
varandra som resurser. Viktigt att samtliga är eniga varför vi ska arbeta med SIP
och att syftet inte är att göra SIP hela tiden utan att det ska leda till något för
den enskilde. Viktigt med täta uppföljningar och samarbete till den enskilde
som behöver stödet. En enighet krävs om när och varför SIP ska användas som
verktyg. Sammanfattningsvis ska SIP som verktyg minska antalet möten för den
enskilde och det ska bli tydligare vem som gör vad med den enskildes behov
som utgångspunkt.
För en god samverkan krävs det att vi samtliga har viljan att förstå varandras
verksamheter och har tillit till varandra. Vi får u UG lyfta goda exempel.

5.

Utvecklingsarbete - Socialmedicinska mottagningar/Mini Maria
Information från projektledare Ann-Sofi Medin
Styrgrupp och arbetsgrupp är på plats
Det pågår en kartläggning och Ann-Sofi kommer att ta fram ett uppdrag till
arbetsgruppen för att tydliggöra vad uppdraget innebär utifrån projektplanen.
På första mötet fördes intensiva diskussioner kring hur man skall se på vad som
ska finnas på mottagningen, d.v.s. vilka insatser och vilken service.
Alingsås kommun och öppenpsykiatri har redan kommit långt och har definierat
målgrupp, samarbete och plats. Närhälsan fattades i detta förslag?
Lerum har en öppen diskussion som nyss påbörjats inom socialtjänstens
ledningsgrupp. Primärvård? Öppenpsykiatrin?
Projektledaren informerade om att vi skall ha brukarmedverkan i gruppen, vem
och varifrån? Ann-Sofi har talat med Jenny Ahto från NSPHiG som också sitter i
UG.

8.

Övrigt
Christian lyfter frågan om att få med en ny representant från kommunen, MAS
Frida Hellberg, Lerums kommun. UG enades om att det går bra.
Mötesfrekvensen nästa år utökas med att vara tre gånger/halvår.
Bäst mötesdag enades UG om att är på fredag em.
Lena skickar kallelser i Outlook.
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