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Sammanfattning
Vice ordförande i utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen tog beslutet att Tanja Mattsson är vice ordförande.
Avvikelser i samverkan
Viktigt uppmuntra medarbetarna att skriva avvikelser för att identifiera systemfel så att vi kan göra
förbättringar tillsammans. I nuläget finns inget 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.
SIP-samordnare
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.

Sammanfattning
Socialmedicinska mottagningar och 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.
Arbetsgruppen för Lerum och Alingsås har 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.

