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1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då det är första gången utvecklingsgruppen har möte.
Närvarande representanter konstaterar att hälften av representanterna i
gruppen saknas vid dagens möte.

2.

Bakgrund till bildandet av närvårdsamverkansorganisationen SAMLA
Undertecknad informerar om bakgrunden till bildandet av närvårdssamverkansorganisationen i Alingsås-Lerum utifrån bifogad PP-presentation. Den
avgörande faktorn var man hade en viljeinriktning att bilda en ny flexibel
samverkansorganisation för att hitta lösningar och tillämpningar som ger
praktiska resultat i verksamheterna. För att lyckats med detta har SAMLAs
politiker och tjänstemän identifierat vissa framgångsfaktor som är avgörande
för ett framgångsrikt samverkansarbete.
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Dessa framgångsfaktorer är
 Representanternas funktion och närvaro i de olika grupperingarna är en
nyckelfråga, såväl som tydliga mötesagendor och en god möteskultur.
 Utsedda representanter harmandat att fatta beslut i enskilda frågor på
nästkommande möte.
 Utsedda representanter ansvarar för att förankra förslag från
utvecklings-grupperna i respektive linjeorganisation mellan möten.
Närvarande representanter lyfter att det är viktigt att samtliga representanter
prioriterar mötena i utvecklingsgruppen om vi ska kunna utveckla vår
samverkan på ett framgångsrikt sätt.
3.

Regional handlingsplan för psykisk hälsa år 2018-2020
Undertecknad informerar, utifrån bifogad PP-presentation, att det under år
2017 pågått ett regionalt arbete med att ta fram en gemensam handlingsplan
för psykisk hälsa inför år 2018. Handlingsplanen antogs av den regionala
ledningsgruppen Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) den 5 oktober.
Handlingsplanen bygger på de nationella målen och viljeinriktningen för arbetet
med psykisk hälsa och de delregionala vårdsamverkansorganisationerna
förväntas ta fram en genomförandeplan med delregionala och/eller lokala
aktiviteter för att nå målen. Samordningsgruppen fattar beslut om att hantera
handlingsplanen för psykisk hälsa/missbruk på arbetsdagarna i mars. Då har
SAMLAs politiska samrådsgrupp även fattat beslut om vilka områden man vill
att SAMLA ska fokusera på under år 2018.
För att kunna arbeta med handlingsplanen kan SAMLA rekvierar 60
öre/invånare från regionalt håll för år 2017, vilket blir ca 48 000 kr. Både
utv.grupp barn och unga i Alingsås och Lerum har önskemål om
kompetensutveckling för sin personal i Västbus och SIP. Två av målen i den
regionala handlingsplanen är att flera barn, unga och vuxna med behov av
samordnade insatser ska ha en SIP/Västbusplan. Samordningsgrupen har därför
efter förfrågan tagit beslut om att medel för kompetensutveckling kan tas från
de regionala medel vi har möjligheter att rekvirera.
De kommunala representanterna vid dagens möte ser att det även finns behov
av SIP-utbildning för personal som arbetar med psykisk hälsa/missbruk för
vuxna.
Beslut:
Utvecklingsgruppen fattar beslut om att även planera för att personal som
arbetar med psykisk hälsa/missbruk för vuxna erbjuds kompetenshöjning
genom en ½-dagsutbildning i SIP.
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4.

Socialmedicinska mottagningar
Frida och Anders berättar om att en arbetsgrupp i Alingsås med representanter
från samtliga berörda verksamheter under ett och ett halvt år fört dialog
utifrån den nationella viljeinriktningen kring att samverka i en integrerad
mottagning mellan kommun och region kring personer som missbrukar alkohol,
narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopingmedel och är i
behov av både kommunens och regionens resurser samtidigt. Då
arbetsgruppen inte haft något tydligt skriftlig uppdrag har de känt sig osäkra på
vem de skulle vända sig till med de som arbetsgruppen kommit fram till.
Arbetsgruppen ser att en integrerad mottagning både skulle öka kvalititen på
vård och stöd brukaren erhåller samtidigt som arbetet skulle hushålla med de
gemensamma resurserna, vilket ur ett helhetsperspektiv ger högre kvalitet och
troligtvis till en lägre kostnad. De parter som skulle samverka vid mottagningen
är kommunen, primärvården och psykiatrin. I SIMBA-området finns
socialmedicinska mottagningar där primärvård och kommun träffar
brukare/klienter gemensamt. Att även få med psykiatrin, vilket SÄS vill i
SAMLA-området, gör att kvaliteten ökar ännu mer och besöksfrekvensen
troligtvis kan reduceras ytterligare. Bedömningen är att det rör sig om ca 200
personer i Alingsås då man använt Kungälv som jämförelsekommun.
Representanterna i Alingsås undrar om det förts några dialoger i Lerum kring
ett strukturerat samarbete med regionen kring målgruppen, vilket det ännu
inte gjorts.
Arbetsgruppen i Alingsås vill äska medel för initiala kostnader omfattande
läkarmedverkan vid mottagningen, lokalkostnader samt en samordnare på 50 %
under en tvåårsperiod för att koordinera det aktiviteter som behöver
genomföras för att kunna starta upp en integrerad mottagning. Samordnarens
uppdrag skulle då även innefatta rollen som SIP-samordnare, vilket man i
Lidköping har identifierats som en framgångsfaktor. En samordnare på 50%
skulle kunna arbeta både mot Alingsås och Lerum om även Lerum är
intresserad av att föra dialog med regionen om inrättande av en integrerad
mottagning.

5.

Mötestider år 2018
Utifrån föreslagna tider fattar utvecklingsgruppen beslut om följande
mötestider för år 2018:
19 jan kl.13:00-15:00 (Lerums kommun)
16 apr kl.14:00-16:00 (Vc Bräcke Diakoni, Alingsås)
20 aug kl.14:00-16:00 (Närhälsan gråbo)
23 nov kl.13:00-15:00 (Alingsås kommun)

6.

Val av ordförande
Då hälften av representanterna saknas vid dagens möte beslutar
utvecklingsgruppen att bordlägga valet av ordförande till nästa möte i januari.
Frida går in som tf ordförande vid mötet i januari.
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7.

Övrigt
Möjlighet att adjungera in kompetens vid behov Maria undrar om det finns
möjlighet att adjungera in MAS om man bedömer att deras kompetens behövs i
något ärende. Undertecknad säger att vi har möjlighet att adjungera in all den
kompetens vi behöver för att kunna fatta kloka beslut i olika frågor/ärenden.
Offentliga rehabs representation Helena lyfter att hon ser att det kan vara svårt
att få tiden att räcka till för representation i alla grupper och undrar om
vårdcentralerna även kan representera Närhälsans rehab i utvecklingsgruppen,
vilket närvarande representanter säger att det går bra.
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