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1. Välkommen, presentationsrunda
Cathrine Thanner, ny ordförande hälsar välkommen och samtliga presenterar sig.
2. Uppdraget kring stärkt brukarinflytande i regionen 2019
Två personer är anställda, Lars Alfredsson är en gemensam resurs för
vårdsamverkansgrupperna och Sara Svensson som är en gemensam resurs för
brukarorganisationerna NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor.
De ska tillsammans utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk
brukarmedverkan. Se Uppdragshandling. Satsningen går ut på att stärka systematisk
brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland, som en del i arbetet
med Handlingsplan psykisk hälsa
Lars och Sara presenterar utifrån en PP- presentation, se Bilaga 1. Diskussion kring vissa
begrepp som ”återhämtningsinriktad” mm där samordningsgruppen önskar förtydligande.
Lars och Sara tar med sig synpunkterna som framkom under deras presentation.
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3. Information Socialmedicinska mottagningar och MiniMaria
Information om nuläget av projektledare Ann-Sofi Medin som arbetar 50 % med uppdraget.
Samordningsgruppen kommer att vid varje mötestillfälle få en kort nulägesbeskrivning från
projektledaren.
Lerum och Alingsås har var sin arbetsgrupp (AG) nu då Alingsås påbörjat arbetet tidigare och
har kommit längre i processen. Den enskilde ska via mottagningarna få vård, stöd och
insatser som upplevs som en väl fungerande helhet. Att kunna erbjuda 1-3 åtgärder enligt de
Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk. Rätt insats i rätt tid utefter behov.
Arbetet med MiniMaria har precis påbörjats och det har bildats en separat AG för detta
arbete. För mer information se Bilaga 2.
4. Information SAMLA-team – Barn och unga psykiska hälsa
Information om nuläget av projektledare Karin Svensson som arbetar 50 % med uppdraget.
Samordningsgruppen kommer att vid varje mötestillfälle få en kort nulägesbeskrivning från
projektledaren.
Målet är att barn och ungdomar ska få rätt insats, på rätt nivå och i rätt tid. Vårdcentral
centrum, Bräcke diakoni i Alingsås kommun samt Närhälsan Floda Vårdcentral, i Lerums
kommun har fått uppdraget efter en anonym ansökan. Nästa steg är utannonsering av
psykologtjänst på respektive vårdcentral. En AG fortsätter sitt kartläggningsarbete för att det
så småningom ska leda fram till en modellbeskrivning i SAMLA. Projektplan är framtagen och
finns på hemsidan.
TSI – Tidiga samordnade insatser, ett nationellt utvecklingsarbete pågår parallellt för att
förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Lerum är
en av deltagande kommunerna i den satsningen.
5. Föregående minnesanteckningar 2018-12-07
ÖK Medföljande till sjukhus vid funktionshinder som är under revidering och där
Samordningsgruppen biföll vid förra mötet att även barnperspektivet ska lyfts in i ÖK. Nu har
Lerums kommun lyft in att många individer från LSS åker till Göteborg/Östa sjukhuset. Lena
tar med sig frågan och ser om det kan lyftas regionalt. Minnesanteckningarna läggs till
handlingarna.
6. Samverkan vid in- och utskrivning
Ny Utvecklingsgrupp (UG) i SAMLA är nu sammansatt och har haft ett första möte.
Henrik Isaksson som företräder offentlig Rehab behöver få besked om han även kan
företräda de privata i detta sammanhang.
Beslut
Möter inga hinder att Henrik företräder Rehab i stort i UG.
För kännedom togs ett ordförandebeslut innan dagens möte om att representanterna i UG
inte har ersättare. Motivering till beslutat är följande:

Det skall sitta personer/representanter med mandat i gruppen och det blir ofta otydligt om
gruppmedlemmar byts ut/ersätts. Det skall också belysa vikten av att prioritera dessa möten
samt att samverkan bygger på tillit vilket man får om det är kontinuitet i en grupp.
7. Allmän information
 Förslaget på föregående möte om att två representanter från Alingsås lasarett ska
representeras i Samordningsgruppen togs som ett ordförandebeslut och gäller.
 Budget till UG, ska de kunna förfoga över en summa för att själva ta beslut om
utbildningsinsatser mm?
Beslut
Samordningsgruppen ger varje UG 20 000: - att förfoga över under 2019.
 Planeringsdagen 29 mars – vilka ska bjudas in?
Beslut
Samordningsgruppen beslutar att vid detta tillfälle mötas tillsammans med UG
ordförande och diskutera bl. a strukturer för samverkan, vilka hinder finns mm.
Lena skickar inbjudan i Outlook.
 Årsrapporten snart klar och skickas ut för att beslutas den 1 mars då
Samordningsgruppen och det politiska samrådet ses för en introduktion.
 Ny SIP – koordinator Jessica Ek är anställd i Västra Götaland för att stärka arbetet
med SIP. Se uppdragshandling.
8. Information om Omställningen/Nära vården via Skype av Jan Eriksson
Målet är en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre
kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Möte med Jan Eriksson, programchef som utifrån
frågeställningar genererade bra diskussioner. Se frågorna och samordningsgruppens svar , se
Bilaga 4. Mer information på hemsidan vårdskiftet.
Jan har varit runt i de olika delregionala vårdsamverkansområdena och kommer inom kort
att sammanställa en rapport.
9. Övrigt
Kort presentation av dagens möte kommer Lena att publicera som en PP-presentation på
hemsidan. Mötestiderna 2019 finns även de på hemsidan och skickas i Outlook med
möteslokal.
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