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Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen och presentationsrunda.

2.

Föregående minnesanteckningar 2019-11-15
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Samtliga representanter berättar om sitt uppdrag i sin egen
organisation/verksamhet
Jenny Conradsson – Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). Hennes
huvudsakliga arbete består av att se att den enskilde får en säker och
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Hon ansvarar för interna
riktlinjer/rutiner ex. läkemedelsdelegering mm. Avvikelsehanteringen är en av
hennes uppgifter.
Maria Enbuske – Verksamhetschef, Sektor stöd och omsorg i Lerums kommun
där hon har ansvar för myndighetsutövningen. Hennes ansvar gäller alla åldrar.

√
-

√
√
√

I sin verksamhet finns 129 anställda personer. Hon har även en liten enhet med
11 st. familjebehandlare där uppdraget är att efter utredare fattat beslut ska
insatser verkställas snabbt till barn med deras familjer.
Christian Sandgren – Verksamhetschef funktionsstöd, Sektor stöd och omsorg i
Lerums kommun. Han har hand om verkställandet av insatser men också
ansvarig för arbetsmarknadsavdelningen, LSS, socialpsykiatrin,
dagligverksamhet och missbruksboende. Han informerar att boendestöd nu ska
arbeta med fler målgrupper och att ledsagning nu är inkluderat ihop med
boendestöd för att kunna ge insatserna snabbare.
Tanja Mattsson – Avdelningschef Vuxna, Socialförvaltningen i Alingsås kommun.
Tanja ansvarar för myndighet och verkställande socialpsykiatri vuxna. Hon
ansvarar för försörjningsstöd, missbruk & beroende, våld i nära relationer,
dagligsysselsättning, socialmedicinsk mottagning och totalt ca 25 LSS boenden
mm.
Ingalill Wester – Vårdcentralchef, driver Din Vårdcentral i Lerum som är i privat
regi sedan 2017. Idag har hon 16 st. anställda och ca 5000 listade patienter. På
VC arbetar de bland annat med Team psykisk ohälsa oavsett ålder. Ingalill är till
profession specialistsjuksköterska anestesi/ambulans. Innan hon startade eget
arbetade hon med patientflöden genom modellen Lean, på Alingsås lasarett.
Martina Bergsten – Vårdcentralchef på Närhälsan Gråbo vårdcentral i Gråbo. Till
profession är hon ST- läkare Allmänmedicin och arbetar nu även som
hemsjukvårdsläkare för sin VC.
Martti Järviniemi – Vårdenhetschef, Södra Älvsborgs Sjukhus –
Vuxenpsykiatriska kliniken öppenvård i Lerum. Till profession är han psykiatri
sjuksköterska men har varit chef de senaste 17 åren främst inom kommunen.
På ÖVM – Öppenvårdsmottagningen är det framförallt enskilda med komplex
symtombild och låg funktionsnivå som får hjälp men även diagnos som psykoser
mm. Det finns också en stor ADHD problematik, ca 1/3 har neuropsykiatrisk
sjukdom och många gånger finns det även ett missbruk.
4.

Avvikelser i samverkan
Jenny, MAS informerar om att hon nu tagit över avvikelsehanteringen i Lerum.
Det handlar både om interna och externa avvikelser.
En av avvikelserna lyftes på dagens möte mellan Lerums kommun och
Specialistpsykiatrins öppenvård. Det gällde att en återkoppling till
hemsjukvården borde skett efter konsultation i ärendet. Det missades men
sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett lärande utifrån händelsen.

5.

Handlingsplan – Förtydliga mål i aktivitetsplanen 2020
Genomgång av handlingsplanen och justering av målen så att mål & aktiviteter
är samordnade.
Ett av målen är, Öka kunskapen om Brukarmedverkan/inflytande med
aktiviteten att bjuda in brukare till utvecklingsgruppen för en dialog.
SIP-Samordnad individuell plan är ett prioriterat mål i SAMLA. UG önskar en
strukturerad beskrivning på funktionen SIP-samordnare. Lena återkommer med
det till nästa möte eller via mail.

6.

Information från samordningsgruppen
På dagens möte finns inget att förmedla till eller från Samordningsgruppen.

7.

Socialmedicinsk mottagning
Alingsås mottagning öppnade måndag 7 januari men har initialt inget drop-in.
Det finns fortfarande en del frågor som måste lösas kring dokumentationen för
framförallt läkarresursen. När teamet arbetat ihop sig kommer en
marknadsföring att bli aktuell. Det är viktigt att vårdcentralerna i området vet
att de nu kan hänvisa individer till mottagningen.
I Lerum finns det nu lokal men kommunen vill titta på vilket underlag det finns i
Lerums kommun. Öppenvårdspsykiatrin, socialförvaltningen och primärvården
undersöker detta skyndsamt.

8.

9.

10.

Övrigt
Martti lyfter en fråga om det går att se statistik om vem/vilken organisation
som kallar till SIP. Lena tar med sig frågan.
Viktiga punkter från dagens möte
- Information om respektive uppdrag i sin organisation till övriga
- Handlingsplan med mål & aktiviteter 2020
- Socialmedicinska mottagningar – nuläge
Punkter till nästa möte
 Samtliga representanter fortsätter berätta om sitt uppdrag i sin egen
organisation/verksamhet
 Suicidprevention

Nästa möte är den fredag 20 mars 13.00–15.00
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare
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