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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då Anette och Elisabeth är nya i gruppen.

2.

Brukarmedverkan
Elisabeth berättar om NSPHiG som bildades för elva år sedan av dåvarande
regering, utifrån bifogad PP-presentation.
Elisabeth berättar vidare att Lerums kommun är en av få kommuner i de
nätverk Elisabeth är med i som det pratas positivt om, avseende bemötande av
barn och unga med psykisk ohälsa inom skolverksamheten.

2

Elisabeth pratar om vikten av gott bemötande och förmågan att anpassa sig till
individen man samtalar med samt vikten av ett personcentrerat
förhållningssätt. Elisabeth betonar att det är viktigt att föräldrarna inte får för
stort utrymme Västbusmötena istället för att de professionella
representanterna lyssnar till barnet/den unge.
Angående brukarrepresentation i utvecklingsgruppen samt kommande projekt
kring första linjens uppdrag tar Elisabeth med sig frågan till sina nätverk.
Elisabeth undersöker möjligheterna att hitta personer med lokal förankring. Om
inte detta är möjlig, har NSHPiG möjlighet att representera brukarna.
Elisabeth återkommer till undertecknad med förslag på representant/er till den Elisabeth
30 april.
3.

SAMLA-team inom första linjen
Annons ligger ute för rekrytering av processledare. Utvecklingsgruppen beslutar
att Malin, Karen och Ingela tillsammans med undertecknad ansvarar för
rekryteringen. Utvecklingsgruppen tar också beslut om att Gunlög, Ingela, Malin
och Karen kommer att agera som styrgrupp för projektet. Styrgruppen får i
uppdrag att ta fram en projektplan tills utvecklingsgruppen träffas den 20
augusti. Då behöver även en arbetsgrupp till processledaren beslutas.
Lämpligen ingår personer på enhetschefsnivå samt någon MLA. För att få en
positiv progress i processen föreslås styrgruppen träffas en gång/månad och
arbetsgruppen var annan vecka.

4.

Socialmedicinska mottagningar och Mini-Mariamottagningar
Annons ligger ute för rekrytering av processledare. Utvecklingsgruppen föreslår
att utvecklingsgrupp Psykiatri får ansvaret för rekryteringen samt att Maria
ingår i rekryteringsprocessen utifrån barn och unga perspektivet.
Utvecklingsgrupp Psykiatri får också ansvaret för att bilda styr- och arbetsgrupp
till utvecklingsarbetet.

5.

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen
Utifrån dialogen vid föregående möte har undertecknad tagit fram ett utkast till
uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen som mötesrepresentanterna antar
och sänder vidare till samordningsgruppen för fastställande

6.

Ny RMR angående ansvarsfördelning mellan BUP och vårdcentralerna
Enligt den nya RMR:en har första linjen ett stort ansvar inom området barn och
ungas psykiska hälsa. Barn med sömnproblem ska dock kunna remitteras
direkttill BUP. Då RMR:en öppnar för tolkningsmöjligheter behövs under hösten
en dialog föras kring vem som ansvarar för vad, vilket även är en del i projektet
kring första linjens uppdrag att tydliggöra.
Ingvor berättar att ungdomsmottagningarna upplever bekymmer med att
vårdcentralerna hänvisar många unga till ungdomsmottagningarna, vilket
medför en risk för att de unga faller mellan stolarna. Ingvor kommer att bjuda
in sig till vårdcentralerna för dialog kring ungdomsmottagningarnas uppdrag.
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7.

Avvikelsehantering i samverkan
Dialog kring framtaget förslag för avvikelsehantering i samverkan. Då det finns
vissa oklarheter kring hur material ska samlas in för analys enas
utvecklingsgruppen om att föreslå att representanterna i utvecklingsgrupperna
får i ansvar att samla in underlag till analysen för de verksamheter de
representerar och bearbeta materialet inför utvecklingsgruppens analysarbete.
Till stöd finns arbetsgruppens excelldokument för registrering av rapporterade
avvikelser/händelser.
Med förtydligandet antar utvecklingsgruppen arbetsgruppens förslag och
sänder det vidare till samordningsgruppen för fastställande.

8.

SAMLAs handlingsplan för hälsa och den nära vården
I november tog SAMLAs politiska samrådsgrupp fram en samverkansplan för
hälsa och den nära vården för år 2018. I mars hade samordningsgruppen
tillsammans med ordföringarna för utvecklingsgrupperna och kommunernas
hälso- och sjukvårdansvariga representanter två arbetsdagar för att ta fram en
haberörd verksamhetschef kontandlingsplan till den politiska
samverkansplanen. Fokus i handlingsplanen för barn och unga-området är de
två beslutade utvecklingsarbetena samt arbetet med att göra SIP som en
naturlig del av det praktiska samverkansarbetet. Här kommer
samordningsgruppen att följa hur många SIP:ar som upprättas, vem som tar
initiativetet till dem samt kvaliteten ur brukarens perspektiv genom SIP-kollen.
Det är viktigt att utvecklingsgruppens representanter för en dialog med
personal för de verksamheter de representerar hur man ska arbeta med
handlingsplanen

9.

SAMLAs kommande hemsida
En regionalt anställd kommunikatör har i dialog med
vårdsamverkansorganisationerna tagit fram en struktur presentation av både
det regionala och delregionala vårdsamverkansarbetet. Undertecknad visar den
struktur som tagits fram. På grund av tidsbrist finns det inte möjlighet till att
föra dialog delregionalt kring innehållet i detta skede utan undertecknad lägger
in information med målsättningen att hemsidan ska kunna göras tillgänglig den
1 maj. Under hösten kan förslagsvis en arbetsgrupp tillsättas för genomgång
och vid behov revidering av innehållet.

10. Övrigt
Ingela berättar att Lerum man i Lerum tagit fram ett förslag när det gäller
förebyggande, tidiga insatser för barn, unga och familj. I arbetet har FoU Väst
varit involverade och gjort en utvärdering av familjecentralen i Gråbo och
undersökt vårdnadshavares och professionellas syn på stöd runt barn och unga
idag. Denna rapport finns på Lerums och GR:s hemsida.
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Remisser till BUP Utvecklingsgruppen enas om att innan en remiss skickas
tillbaka till vårdcentralen från BUP ska berörd verksamhetschef kontaktas.
Undertecknad får i uppdrag att ta fram en kontaktlista utifrån inkomna
uppgifter från vårdcentralerna. Primärvårdsrepresentanterna informerar sina
kollegor. Uppgifterna behöver lämnas till undertecknad senast den 30 april.
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