Samordningsgruppen
Kort information från mötet
2021-01-29

Lena Arvidsson, processledare SAMLA

Sammanfattning
Samverkansteam barn & unga
Beslut: Samordningsgruppen ställer sig bakom att överskjutande medel från 2020 används för
att finansiera barnpsykologerna året ut. Under 2021 ska ett arbete med att ta fram ett annat
arbetssätt i samverkan så att finansieringen sker inom befintlig organisation.

Socialmedicinsk mottagning
Beslut: En sjuksköterska ska rekryteras att på heltid arbeta på socialmedicinska mottagningen
för Lerum – Alingsås och finansieras av medel från SAMLA 2021–2022. Utvärdering av
effekterna ska mätas i maj och oktober beroende på start av mottagningarna.
Utvecklingsgruppen genom styrgruppen tar fram uppdrag och hur utvärderingen ska göras.
Redovisning på planeringsdagen i mars om uppdrag mm. Jenny på Medpro blir anställande part
i samverkan. Vårdcentralerna får under denna tid se på en finansieringsmodell så att
socialmedicinsk mottagnings sjuksköterska kan fortsätta 2023.

Uppdragsbeskrivning ordförande, vice ordförande och representation i regionala
sammanhang
Beslut: Samordningsgruppen ställer sig bakom uppdragsbeskrivningen och den finns
publicerad på hemsidan

Sammanfattning
Representation i Utvecklingsgrupperna
UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocess – Beslutas att Elisabeth Karlsson, Lerums kommun
socialtjänst samt Fredrik Forsberg, Alingsås kommun hälso- och sjukvård kommer att ingå i UG.
Några av de tidigare representanterna med psykiatriperspektiv har gått över till UG Psykisk hälsa
och missbruk. UG Äldre och barn och unga - ordförandena anser att gruppen är bra
sammansatt och alla är väl representerade. Representation i Regional styrgrupp för
handlingsplan psykisk hälsa – Representant önskas från skola /elevhälsa. Alingsås kommun tar
med sig frågan hem och återkommer.

Analys av Samordnad individuell plan – SIP i SAMLA
Slutsatsen är att SIP- samordnarna har tagit ansvar för att implementera, men sen har det inte
kommit vidare. De upplever sig ensamma i uppdraget och de är representanter för sin
arbetsgrupp men det sprids inte till andra. Inte kommit igång för psykiatrin i nuläget. I SAMLA
har inte chefer och ledare samsyn. Det behövs en diskussion, framförallt för in- och utskrivning
och se över SIP-samordnare i samtliga verksamheter. Verktyg och struktur finns, men nu
behöver alla komma till kärnan och göra, inte bara planera.

