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Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren hälsar välkommen och en presentationsrunda då Malin
Camper, representant för Öppenpsykiatrin Lerum är ny i UG. Malin är tillfällig
chef på ÖVM tills ny chef rekryteras.

2.

Utse vice ordförande i UG
Beslut: Tanja Mattsson är vice ordförande i UG.

3.

Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. Flera av punkterna är
återkommande.

4.

Avvikelser i samverkan
Viktigt uppmuntra medarbetarna att skriva avvikelser för att identifiera
systemfel så att vi kan göra förbättringar tillsammans. I nuläget finns inget
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gemensamt avvikelsesystem för kommun och region, det pågår nu ett regionalt
arbete kring detta. För att kunna identifiera förbättringar har Lena gjort en
gemensam portal i Alfresco där UG kan lägga in avidentifierade avvikelser i en
specifik mapp. Varje verksamhet återkommer till Lena om de vill att fler
medarbetare bjuds in som hanterar avvikelser. Vid nästa möte har UG en
genomgång av avvikelser direkt från mappen i Alfresco.
5.

Handlingsplan med aktiviteter 2019
En aktivitetsplan finns nu under dokument på hemsidan med UG aktiviteter för
2019.
På dagens möte tas följande upp:
- Vård- och stödsamordning
- SIP
Vård- och stödsamordning
Frågan idag är hur gå vidare efter presentation av VoS på föregående möte.
Christian har god kunskap i VoS från tidigare arbeten och tycker det blir
tydligare när ex. organisationen kring SIP är VoS. Det blir en naturlig väg in för
att hjälpa den enskilde och arbetet sker i vardagen, ex. med boendestöd. Viss
del på myndighetsavdelningen skulle istället kunna ligga på vård- och
stödsamordnaren. Vilka behov har ÖVM i denna fråga?
I Alingsås kommun finns det ett ACT-team men det är enbart uppbyggt av
kommunen, regionen är inte delaktig. Tanja skulle gärna vilja utveckla detta
team att även innefatta regionen.
Finns det intresse av en utbildning i SAMLA vad gäller VoS? Pilot? Frågan får
lyftas på hemmaplan.
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SIP - samordnare
UG Psykisk hälsa och missbruk kommer att identifierar hur vi bättre kan arbeta
med verktyget SIP och implementerar det i verksamheterna. SIP är ett verktyg
och många av patienterna behöver en samordning men inte alla. SIP är ett bra
verktyg för den enskilde då hen har många vårdkontakter. Samtliga är överens
om att det behövs mer samverkan både på organisationsnivå men också på
individnivå.
Lena har anlitat en extern utbildare för att utbilda specifikt en eller flera
personer i varje verksamhet för att få igång arbetet med att öka antalet SIP för
alla åldrar i SAMLA. UG representanter tar med sig frågan hem till sin
verksamhet om det kan vara aktuellt nu i vår eller om det är bättre till hösten.
Hemläxa till nästa möte vad gäller SIP som verktyg
• Vilka individer saknar vi samverkan kring?
• Vilka behöver vi samverka kring just nu?
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Frågan om SIP-samordnarens roll och uppdrag tar Lena med sig och ser om det
finns sådana skrivningar någonstans i Sverige, VG då begreppet används brett.

Lena

ÖVM tar med sig frågan hem om att utbilda SIP- samordnare.
6.

7.

Psykiatrins dag
Psykiatrins dag har flera gånger ägt rum i Alingsås men inte i Lerum. Dagen
är för allmänheten och verksamheterna med samtliga medarbetare. Det
bjuds in föreläsare mm. Den brukar äga rum på hösten, oktober månad. Ska
denna dag arrangeras i samverkan? Punkten återkommer på nästa möte.

Utvecklingsarbete - Socialmedicinska mottagningar/Mini Maria
Projektledare Ann-Sofi Medin informerar på mötet om nuläget kring arbetet
med Socialmedicinska mottagningar. De två arbetsgrupperna i Lerum och
Alingsås ligger nu i fas med varandra. Båda grupperna är överens om att i
basbemanningen behövs de tre benen socialtjänst, primärvård och
öppenpsykiatri. De ser att innehållet i mottagningarna kan formas utefter lokala
behov. Alingsås har redan initialt haft en lokal att använda till mottagning. Lokal
är en del av metoden. Viktigt befästa modellen innan lokalfrågan.
Målgrupperna i de båda kommunerna ser också olika ut vilket också är viktigt ta
hänsyn till. Diskussion kring frågor som: Samlokalisera med Mini-Maria
mottagning? Hur ska resurserna användas på mottagningen? Frekvensen av
öppethållande? ”En väg in” är en metod i modellen, den är viktig enligt UG.
Arbetet med MiniMaria har arbetsgruppen Lerum och Alingsås lämnat sina
åsikter och de förslag som de skulle vilja ha. Kommunerna, BUP,
Ungdomsmottagning överens om en rad frågor, t.ex. att vårdcentralen och
kommunen måste ingå som primära samarbetspartner på mottagningen. Man
skall vara anställd i ”sin moderorganisation” men tillhöra team på Mini-Maria.
Lerums gymnasium, Ahlströmgymnasiet, Plattform Lärande i Lerum och
Vårdcentralsrepresentant Lerum som inte varit med i processen från start har
nu kallats till separat möte för diskussioner, åsikter och underlag.
Ann-Sofi kommer inom kort inkomma med en sammanfattning av allt
genomfört arbete.

8.

Övrigt
Inga övriga frågor.

9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Utsedd vice ordförande
- Avvikelser i samverkan, Alfresco portal
- Socialmedicinska mottagningar och Mini-Maria
- SIP

ÖVM

Punkter att ta upp på nästa UG möte
Utbildning Vård och Stödsamordning, pilot?
Utbildningsinsats SIP- samordnare
Goda exempel på god samverkan

Nästa möte är den fredag 3 maj 13.00–15.00 i Lerum, kommunhus 3 v. 2, Lokal: Solen

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

