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Uppdrag

1. Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa inom första linjen projekt
Nulägesstatus i arbetet
- Styrgrupp är bildad. Styrgruppen ska ta fram en handlingsplan för
utvecklingsarbetet till den 20 augusti samt kommer att träffas en gång/månad
under hösten.
-Den 20 augusti då utvecklingsgruppen träffas ska arbetsgrupp med
verksamhetsrepresentanter utses. Arbetsgruppen kommer att hållas samman
av kommande utvecklingsledare och vara hens redskap i utvecklingsarbetet.
Arbetsgruppen kommer att träffas varannan vecka.
-Rekrytering av utvecklingsledare pågår och anställningsintervjuer inplanerade.
Utvecklingsledare beräknas vara på plats den 1 september och då starta upp
projektet.
Samrådsgruppen ser gärna att forskningen på något sätt integreras i projektet
och tjänstemännen kommer att bereda frågan under hösten.
Beslut:
Vid mötet fattade samrådsgruppen beslut om kriterier för den vårdcentral som
får tilläggsuppdraget att tillhandahålla psykologkompetensen vid kommande
integrerade mottagningar.
 Vårdcentral som redan idag har psykologkompetens
 Vårdcentral där det finns läkare med specialintresse för barn och ungas
psykiska hälsa
 Vårdcentral belägen nära allmänna kommunikationer
 Kontinuitet för patienterna
 Vårdcentralens lättillgänglighet: fysiskt, digitala lösningar, tillgång till
tider.
2. Socialmedicinska mottagningar och Mini –Mariamottagningar utvecklingsarbete
Nulägesstatus i arbetet
- Styrgrupp är bildad. Styrgruppen ska ta fram en handlingsplan för
utvecklingsarbetet till den 20 augusti samt kommer att träffas en gång/månad
under hösten.
-Den 20 augusti då utvecklingsgruppen träffas ska arbetsgrupp med
verksamhetsrepresentanter utses. Arbetsgruppen kommer att hållas samman
av kommande utvecklingsledare och vara hens redskap i utvecklingsarbetet.
Arbetsgruppen kommer att träffas varannan vecka.
-Rekrytering av utvecklingsledare pågår. Utvecklingsledare beräknas vara på
plats den 1 september och då starta upp projektet.
- Angående forskning behöver tjänstemännen mer tid för att bereda frågan och
återkommer under hösten med förslag.
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Beslut:
Vid mötet fattade samrådsgruppen beslut om kriterier för den vårdcentral som
får tilläggsuppdraget att tillhandahålla den medicinska kompetensen vid
kommande integrerade mottagningar.
Samrådsgruppen enades om följande:
 Vårdcentral som redan idag har någon kompetens eller specialintresse
inom missbruksområdet gällande unga och/eller vuxna
 Vårdcentral där det finns läkare med specialintresse inom
missbruksområdet vid uppstart
 Kontinuitet för patienterna
 Vårdcentralens lättillgänglighet: fysiskt, per telefon digitala lösningar,
tillgång till tider
3. SAMLAs ekonomi år 2019
Vid uppstart av SAMLA togs beslut om att under första året avsätta medel för
processledning.
SAMLAs ekonomiska resultat för år 2017 blev positivt, där den avgörande
faktorn var att SAMLA inte hade någon processledare delar av året.
De överskjutande medlen från år 2017 användas under år 2018 för att täcka
delar av SAMLAs omkostnader för förvaltning och utveckling.
För år 2019 behöver anslagen höjas om SAMLA ska kunna arbeta aktivt med
förvaltning och utveckling av den samverkan som finns i AlingsåsLerumområdet.
De poster som behöver finansieras utöver processledare är:
- Delregional samordnare för in och utskrivningsprocessen
- Kommunikatör
- Omkostnader för möten och interna utbildningar arrangerade i SAMLAS regi
SAMLAs samordningsgrupp föreslår samrådsgruppen att öka det ekonomiska
anslaget till 1 775 000 kr för år 2019.
Anslag år 2019 enligt gällande fördelningsnyckel: HSN V 887 500 kr, Alingsås
440 200 kr, Lerum 447 300 kr
Beslut:
Samrådsgruppen antar, som inriktningsbeslut, samordningsgruppens förslag.
Fastställande av inriktningsbeslutet sker i berörda organisationer.
Processledaren får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till berörda nämnder
och styreslergällande ekonomiskt anslag till SAMLA för år 2019.
4. Uppföljning av den nära vården
SAMLAS processledare informerar om att under v.12-13 genomfördes en
uppföljning av den mobila närvården med fokus på besök på akutmottagningen
och undvikbar slutenvård. Under perioden var det tolv patienter från Alingsås
och Lerum med kommunal hemsjukvård som uppsökte akutmottagningen
och/eller blev inskriven i slutenvården. Analysteamet som bestod av
representanter från slutenvården, primärvården och den kommunala
hemsjukvården kunde konstatera att endast två-tre av kontakter var
undvikbara, vilket analysteamet ser som positivt. Övriga patienter var i behov
av sjukhusets specifika kompetens. Ingen av patienterna hade en samordnad
individuell plan(SIP) vilket är ett utvecklingsområde att arbeta vidare med.
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5. Samordningsgruppens handlingsplan
SAMLAs processledare informerar utifrån bifogad PP-presentation hur
tjänstemännen kommer att arbeta för att uppnå målen i den politiskt antagna
samverkansplanen för hälsa och den nära vården.
6. SAMLAS kommande hemsida
SAMLAs processledare informerar om att i slutet av maj kommer sannolikt
SAMLA ha en hemsida, där information kom SAMLAs grupper, möten och
utvecklingsprojekt kommer finnas tillgängt.
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