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Sammanfattning
Ny ordförande och vice ordförande i SAMLA från 1 januari 2019
Ordförande är Cathrine Thanner, Närhälsan
Vice ordförande är Christina Alvelin, Lerums kommun

Stärkt brukarinflytande i Regionen
Två personer är anställda, Lars Alfredsson är en gemensam resurs för vårdsamverkansgrupperna och Sara
Svensson som är en gemensam resurs för brukarorganisationerna NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor.
De ska tillsammans utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Se
Uppdragshandling
Satsningen går ut på att stärka systematisk brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt i Västra
Götaland, som en del i arbetet med Handlingsplan psykisk hälsa.

Sammanfattning
Socialmedicinsk mottagning och MiniMaria
Information om nuläget av projektledare Ann-Sofi Medin. Lerum och Alingsås har var sin AG nu då Alingsås
påbörjat arbetet tidigare och har kommit längre i processen. Den enskilde ska via mottagningarna få vård, stöd
och insatser som upplevs som en väl fungerande helhet. Att kunna erbjuda 1-3 åtgärder enligt de Nationella
riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk. Rätt insats i rätt tid utefter behov.

Arbetet med MiniMaria har precis påbörjats och det har bildats en separat AG för detta arbete.
Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa, SAMLA –team
Information om nuläget av projektledare Karin Svensson. Målet är att barn och ungdomar ska få rätt insats, på
rätt nivå och i rätt tid. Vårdcentral centrum, Bräcke diakoni i Alingsås kommun samt Närhälsan Floda
Vårdcentral, i Lerums kommun har fått uppdraget efter en anonym ansökan. Nästa steg är utannonsering av
psykologtjänst på respektive vårdcentral. En AG fortsätter sitt arbete för att ta fram en modellbeskrivning.
Omställningen av hälso- och sjukvården i VG – Nära vård
Målet är en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och
tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven
verksamhetsutveckling. Möte med Jan Eriksson, programchef som utifrån frågeställningar genererade bra
diskussioner. Mer information på hemsidan vårdskiftet

