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Sammanfattning
Ordförandebyte 2021
Monika Bondesson, Lerums kommun och idag vice ordförande tar över ordförandeskapet från januari
2021. Kristina Nyström, Alingsås lasarett blir vice ordförande. Politiska samrådet byter därmed också
ordförande och det blir Christian Eberstein (KD), ordförande i Kommunstyrelsen stöd och omsorgsutskott,
Lerums kommun .

Beslut: Efter diskussion beslutar Samordningsgruppen genom handräckning att pröva med att
ordförandeskapet och därmed även vice ordförande är ettårigt från 2021. Detta får därefter utvärderas.

Mini-Maria mottagning
I dialog med socialchefer i Västra nämndens kommuner varierar beskrivningen av problemen med skadligt
bruk och beroende. Kommunerna har på vissa håll en egen omfattande verksamhet för att möta
målgruppensbehov, i andra kommuner finns mindre omfattande verksamheter med mer enskilda riktade
insatser men alla beskriver ett behov även om kunskap om målgruppen skiftar. Just nu förs en dialog med
samtliga kommuner och därefter blir det separata samtal med respektive socialchef. Dialog pågår med
Regionhälsan om att drifta mottagningarna. Återkoppling till socialcheferna i december 2020.

Sammanfattning
Handlingsplan suicidprevention
Hur skapar vi en gemensam organisation kring suicidprevention/SIP mm?
Uppdraget att gå ”Första hjälpen” utbildning borde finnas centralt i SAMLA.
Beslut: Ordföranden i samtliga utvecklingsgrupper förutom ordförande i in- och utskrivningsprocessgruppen
sammankallas för att tillsammans med MAS i Alingsås och Lena arbeta med handlingsplanen. Viktigt att
handlingsplanen beskriver en tydlig metod som finns med i det dagliga patientarbetet.

In- och utskrivningsprocess Psykiatri
Det behöver startas ett förbättringsarbete där vi arbetar bättre i samverkan kring personer med komplexa
ärenden i in- och utskrivningsprocessen inom psykiatrin. Arbetet behöver länkas till utvecklingsgrupp psykisk
hälsa och missbruk.
Diskussion fördes om in- och utskrivning psykiatri ska flyttas över till UG Psykisk hälsa och missbruk? Viktigt
med samma struktur i båda grupperna, men hur håller vi ihop det? Hur förbättras processen för psykiatrin
utifrån gällande riktlinje och rutin.
Beslut: Karolina deltar i båda grupperna kring in- och utskrivningsprocessen. Christian, ordförande UG Psykisk
hälsa och missbruk, Agneta, ordförande i UG Samverkan vid in- och utskrivning och Karolina gör tillsammans
en plan för hur fortsatta arbetet ska fortgå med processen och presenterar vid nästa möte i december.

