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1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen. Presentationsrunda av de
närvarande på mötet och i samband med detta ett nuläge/verksamhet.
- Ny representant i UG Karin Hansson, verksamhetschef på Närhälsan
Sörhaga vårdcentral sedan fyra veckor. Karin kommer senast från
akutsjukvården i Göteborg där hon hade chefsuppdrag. Nuläge: Högt
tryck på telefon och på laboratoriet med anledning av coid-19
provtagningar.
- Marianne Fransson, öppenpsykiatrisk mottagning Alingsås ny i UG och
deltar via Skype på dagens möte. Marianne informerar att hon nu fått
en ny chefskollega Mats Elf. Nuläge: Mindre personalresurser och fokus
nu är att omhänderta neuropsykiatriska utredningar och titta på
uppdraget gentemot primärvården.
- Maria Enbuske, verksamhetschef Sektor stöd och omsorg i Lerums
kommun. Nuläge: Invånarna mår sämre på grund av pandemin. Ex. det
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är nu svårt få personer med funktionsnedsättning i sysselsättning och att
personer som är i behov av boendestöd tackar nej till det.
Eva Öhrvall, verksamhetschef Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och
BVC. Har varit fokus på att ställa om arbetet under pandemin. Nu
mycket provtagningar som tar bort fokus från omhändertagandet av de
sköra äldre.
Martti Järviniemi, vårdenhetschef Södra Älvsborgs Sjukhus –
Vuxenpsykiatriska kliniken Lerum. God personalstyrka utefter budget.
Upplever att det är en ökad psykisk ohälsa, många fler söker hjälp idag
än vanligt. Ökat antal digitala/telefon möten med patienter.
Ingalill Wester, Din VC Lerum, en privat VC. Högre tryck på telefon än
tidigare. Omställning av bokade besök till digitala möten.
Tanja Mattsson, avdelningschef Vuxna Socialförvaltningen Alingsås
Kommun. De ser i dagsläget inget ökat inflöde av personer med psykisk
ohälsa, våld i nära relationer eller psykisk ohälsa barn och unga. Lite
ökat tryck på försörjningsstödet.
Jenny Conradsson, MAS i Lerums kommun. Det var tufft under våren då
mycket arbete ställdes om men en lugnare sommar. Nu har närstående
och boende på SÄBO tröttnat på restriktionerna. De enskilda mår dåligt
av besöksförbudet. Egenprovtagningar inom kommunen har tagit
mycket tid i anspråk.
Martina Bergsten, verksamhetschef Närhälsan Gråbo vårdcentral. Just
nu mycket tid på provtagning covid-19 för förkylningspatienter. Inget
större inflöde av patienter med psykisk ohälsa. De som redan mår dåligt
mår ännu sämre förstås.
Christian Sandgren, verksamhetschef Stöd och Omsorg Lerums kommun.
Ordförande i UG och för Styrgrupp Socialmedicinsk mottagning.
Lena Arvidsson, processledare i SAMLA och uppdrag för VGR i in- och
utskrivningsprocessen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-05-15
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Upplägg mötesstruktur/kommunikation
Viktigt att samtliga representanter är förberedda vid mötet. Samtliga
representanter måste vara klar över vilket uppdrag de sitter på, vart och till
vilka kommunikationen ska ske. Diskussion förs kring hur de olika
utvecklingsgrupperna skulle kunna samverka. Visst arbete som görs i ex. UG
Samverkan vid in- och utskrivningsprocess skulle kunna lyftas i UG. Frågan får
lyftas till den UG – vad vill de förmedla? Eva berättar att hon från oktober
kommer att vara ordförande i UG Äldre och att Agneta Lindberg från Alingsås
lasarett tar över ordförandeskapet i UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess. Frågan kring kommunikation lyfts även på nästa möte.

4.

Handlingsplan med aktiviteter 2020
SIP – genomförs det några?
Svårt få en tydlig bild om hur många SIP som görs, en del sker i IT-tjänst SAMSA
och en del i pappersform. Psykiatrin berättar att det sker en del SIP och då även
digitala möten. Problem kan uppstå då kallelse till SIP sker i IT-tjänst SAMSA och
det visar sig att samtliga aktörer inte har tillgång till IT-tjänsten eller kallelsen
skickas inte vidare inom ex. kommunen till rätt part. Viktigt att SIP ska ske på
individnivå och därför är det viktigt metodifiera arbetet kring SIP. Kan vi göra
mer proaktiva SIP? SIP är mer inarbetat inom psykiatrin än inom somatiken som
det ser ut nu. UG anser att det är viktigt att SAMLA kommer igång igen med
Lena
arbetet kring SIP och SIP-samordnare som är utsedda. Lena ber Karolina starta
upp SIP-nätverket. Den regionala riktlinjen SIP kommer att gå beslutrunda efter
5 oktober som det ser ut nu.
Socialmedicinsk mottagning
Sammanfattningsvis var det en svår uppstart för mottagningen i Alingsås då den
startades upp i januari 2020 och därefter kom pandemin och påverkade arbetet
avsevärt. Mottagningen har haft ett lågt inflöde och det kan ha många olika
orsaker. Teamet på mottagningen har tillsammans med samordnare Anna-Karin
Boja gjort en utvärdering. Det har visat sig att det behövs ett omtag och att se
över arbetssätt och struktur/metod utifrån modellen. Ett identifierat problem
som framförallt bör lösas är dokumentationen. Öppenpsykiatrisk mottagning i
Alingsås anser inte att mottagningen är patientsäker och kommer inte att
tilldela någon resurs dit innan det finns ett tydligt uppdrag. De tillägger dock att
de givetvis kommer att vara behjälpliga konsultativt vid behov. Christian
poängterar att det är viktigt att det bedrivs en kvalitativ vård och en
effektivisering utan att belasta verksamheterna ytterligare. Det är nu viktigt att
identifiera fler målgrupper och framförallt vilket behov finns det? Jenny,
representant från NSPHiG menar att behovet finns därute. Det måste vara lätt
för den enskilde att få tillgång till/söka stöd hos mottagningen.
Arbetet med den socialmedicinska mottagningen i Lerum har stått still sedan
covid-19. Diskussioner sker lokalt om hur de ska påbörja arbetet.
Mini-Maria
Information kommer vid nästa möte.

5.

Avvikelser i samverkan
Information om att Lena och Karolina Wolmhag, delregional samordnare är
regionala kontaktpersoner i SAMLA för avvikelsehantering i samverkan. Den
delregionala rutinen för avvikelsehantering behöver revideras och det kommer
att lyftas i samordningsgruppen. MedControl Pro är IT-stödet som nu kan
användas vid registrering av avvikelser för samverkan men kräver SITHS kort.
Alla verksamheter har inte SITHS kort och därmed hänvisade till den
delregionala rutinen. När allt är klart för start kommer besked att skickas till
utsedda ärendehanterare i verksamheterna.

6.

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

8.

Övriga frågor
• Eva informerar om att primärvården kommer att genomföra
basutbildning med Våld i nära relationer. Inom kort kommer även flera
från vårdcentralerna i Alingsås gå utbildningen ”Första hjälpen
suicidprevention Äldre” tillsammans med Alingsås kommun.
•

9.

10.

Mötestiden för Styrgrupp Socialmedicinsk mottagning ändras till kl.
13.00 – 14.00, innan UG mötestid som då börjar 14.00 från den 16
oktober. Viktigt i sammanhanget är att det är UG som tar eventuella
beslut och inte styrgruppen.

Viktiga punkter från dagens möte
- Nya representanter i UG
- Aktivitetsplan 2020 med Socialmedicinsk mottagning
- Avvikelser i samverkan
Punkter till nästa möte
 Kommunikation
 Avvikelser i samverkan
 Brukarmedverkan/brukardelaktighet för ”Handlingsplan psykisk hälsa”
inbjudna gäster
 Sysselsättning och AME

Nästa möte är den fredag 16 oktober 14.00–16.00
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

