1

Minnesanteckningar
Ärende

Styrgrupp SAMLA-team

Datum

2018-12-17

Plats

Vård och äldre förvaltningen, Kungsgatan 9 Alingsås

Närvarande
(√)

Namn
Ingela Andersson Lerums
kommun
Gunlög Hedtjärn BUP
Mittenälvsborg
Maria Enbuske, stöd och
omsorg
Socialtjänsten Lerum
Karin Svensson
Projektledare
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√

Namn
Sara Dahlin Alingsås kommun

V

√

Malin Bomberg
Floda Vårdcentral
Lena Arvidsson
Processledare
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Nuläge:
Arbetsgruppen har träffats 3 gånger på planerade tider. Utöver detta har konstruktiva
samtal förts på nätverksträff i Stockholm och på TSI-utbildningsdagar
i Göteborg då det inte varit planerat att alla i arbetsgruppen skulle närvara och därför ej
deltog. Minnesanteckningar från TSI-utbildningsdagarna har därför skickats till alla i
arbetsgrupp och styrgrupp för att alla skall kunna följa hur samtalen förts.
Karin har träffat de vårdcentraler som svarat på mail och de övriga kommer få ett nytt
mail med önskan om att få till en träff kring samverkan och hur de ser på detta.
Karin har tagit kontakt med 2 rehabmottagningar för att höra hur de ser på sitt uppdrag
kring barn och ungas psykiska hälsa och hur de samverkar med andra. Karin har träffat
primärvårdsrehab på Bräcke diakoni i Alingsås och skall 15/1 2019 träffa Henrik Isaksson
verksamhetschef för primärvårdsrehab i Lerums kommun.
Ansökningar från vårdcentraler om att bli vårdcentral med extra kompetens av
barnpsykolog inom barn och ungdomars psykiska hälsa har kommit in.
HSNV-Västra Hälso och- sjukvårdsnämnden skall sedan besluta om vem som får uppdraget
och därefter kommer annons utlysas om psykologtjänst av berörd vårdcentral.
Psykologen kommer sedan vara en del av SAMLA-teamen och det är viktigt att det kommer
finnas en kontinuitet i SAMLA-teamen för att det skall fungera.
SAMLA-teamen skall bilda en struktur för hur man löser samverkan i enskilda ärenden.
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2.

Rapport till politiker:
Gunlög rapporterade till politiker 7/12 och då framkom det oro kring om vi klarar
tidsplaneringen enligt projektplanen. I december skulle kartläggningen vara klar och nu
tror vi den blir klar i februari 2019. Under kartläggningen framkommer även önskemål,
tankar hur saker skulle kunna vara för att samverkan skall kunna fungera bättre och det
lyfts också det som fungerar redan idag. Gunlög informerar från mötet med politikerna att
BUP varit delaktig i SIMBA-projektet som gett resultatet att BUP får mer ”rätt” remisser.

3.

Planering för vårtermin 2019:
Arbetsgruppen kommer fortsätta beskriva sina respektive uppdrag för varandra och hur
man tycker samverkan fungerar. Viktigt att öka förståelsen mellan deltagare i
arbetsgruppen då alla jobbar nära den praktiska verksamheten och på det sättet kan
sprida den ”andan” vidare till andra i de olika verksamheterna.
Viktigt att i arbetsgruppen ha den övergripande målsättningen: ökad skolnärvaro och
ökad måluppfyllelse levande i samtal som förs.
Styrgruppen kommer ta fram några frågeställningar för arbetsgruppen att jobba vidare med
under våren 2019.
Karin planerar träffa verksamhetschefer på vårdcentraler som redan har förstärkt resurs
när det gäller barn/ungas psykiska hälsa för att höra om deras erfarenhet av processen dit.

Vid anteckningarna
Karin Svensson
projektledare

