Minnesanteckningar
Ärende

UG Barn och unga

Datum

2020-11-30 14.00 - 16.00

Plats

Skype

Malin Bomberg, ordförande
Offentliga vårdcentraler
Gunlög Hedtjärn
Södra Älvsborgs sjukhus
Jonas Sterner
Alingsås lasarett
Anne Forssell
Alingsås kommun
Sara Dahlin
Alingsås kommun
Maria Enbuske
Lerums kommun
Anette Tunius
Folktandvården
Jenny Ahto
NSPHiG
Lina Ljung Roseke
Barn och ungdomsmedicin

√
√
√
√
√
√
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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
Linda Axelsson Ödman
√
Ungdomsmottagning
Hanna Dubow
Habilitering och hälsa
Lena Arvidsson
√
Processledare SAMLA

√

1. Välkommen – Malin Bomberg, ordförande har förhinder. Lena Arvidsson,
processledare håller i mötet. Hanna Dubow meddelade innan dagens möte att
hon inte kommer att vara representant i UG från Habilitering och hälsa. De
meddelar vem som ersätter henne inom kort.
Anette Tunius skriver stödanteckningar.
2. Föregående anteckningar 2020-10-12
Inga synpunkter på anteckningarna som då läggs till handlingarna.
3. Handlingsplan med aktiviteter 2020
Genomgång av handlingsplanen med dess aktiviteter som uppdateras under
mötet. Några punkter från handlingsplanen förtydligas i minnesanteckningarna.
Kopplat till aktiviteterna finns nu en kommunikationsplan som förtydligar vad som
ska ut i respektive organisation/verksamhet via UG representanterna.
•

SIP - Reviderad regional SIP riktlinje är nu beslutad och finns publicerad på
Vårdsamverkan hemsida. Regionalt utbildningsmaterial SIP för chefer är snart
klart. Behov av utbildning för chefer, framför allt nyanställda?

Detta får inventeras i respektive verksamhet och återkopplas vid nästa UG och det
går bra att skicka till Karolina som ansvarar för utbildningen i SAMLA. Utbildningen
planeras genomföras under våren 2021 och ska ske i samverkan
•

SAMLA team barn & unga är nu i en implementeringsfas. Målet är att
implementera i ordinarie verksamhet under våren 2021 då finansieringen fasas ut.
Diskussion kring namnbyte i styrgruppen då SAMLA står för
vårdsamverkansarenan. Frågan kommer att lyftas till Samordningsgruppen. En
fråga som också lyfts är hur de vårdcentralerna som är förstärkta med en
barnpsykolog representerar övriga VC i samverkan in i teamen?

•

Suicidprevention - 2021 planeras utbildning av fyra instruktörer som sedan ska fått
uppdraget att utbilda i SAMLA. En delregional handlingsplan håller på att tas fram

•

Implementera Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa –
Information om att ett länsgemensamt arbete kommer att ske för implementering
av den nya överenskommelsen för barn och ungas hälsa samt gärna parallellt med
riktlinjen för samordnad individuell plan – SIP. SAMLA har nu fått lite medel för att
stimulera verksamheterna att utveckla arbetet med barn och ungas hälsa.
Diskussion i UG hur detta arbete ska omhändertas. Verksamheterna tar med sig
frågan hem vilka/vem som skulle hjälpa till med implementeringen förslagsvis med
Karolina, delregional SIP samordnare i en arbetsgrupp. Representationen i AG bör
vara från vårdcentral, specialistvård, socialtjänst och skola. Gunlög H och Lina L-R
erbjuder sig att vara med i AG

4. Provtagning på barn och unga vad gäller droger
Jenny, Maria och Sara har tagit fram ett förslag på en remiss som visas på mötet.
Viss justering ger direkt och Lena skickar ut den efter mötet då samtliga kan ge
synpunkter. Information om remissen ges på Samordningsgruppen.
5. Avvikelser i samverkan
Trots att vi nu har MedControl pro vill UG att vi behåller AG som tittar på specifika
avvikelser som vi behöver lyfta i samverkan. Inga avvikelser att lyfta upp på
dagens möte.
6. Barnhälsoteam
Informationen från Ingela i Lerums kommun bordläggs till nästa möte i januari
2021
7. Övriga frågor
Gunlög informerar om att Modigo som erbjuder utredningar och behandling inom
psykologiska och psykiatriska tjänster till barn, ungdomar och vuxna. Modigo går
att använda via de mellanregionala avtal som VGR har med andra regioner.
Modigo AB har själva inget avtal med VGR, utan då får patienten använda
valfriheten genom VGR:s avtal med exempelvis Region Dalarna. Villkoren har
förändrats och det går inte längre att skriva egenremiss till dem. Eftersom de gör
utredning på specialistnivå är det remiss från BUP som krävs.

8. Mötestider 2021
UG önskar måndag eftermiddag även 2021. Lena kallar i Outlook.
9. Punkter till nästa möte
- Provtagning på barn och unga vad gäller droger
- Barnhälsoteam i Lerum
10. Information till Samordningsgruppen
Drogpolicy remiss
11. Tre viktigaste punkterna från dagens möte
- Handlingsplan med aktiviteter 2020
- Provtagning på barn och unga vad gäller droger

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, processledare
Anette Tunius

