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1. Välkommen

Uppdrag

Monika Beiring, ordförande hälsar välkommen och representanterna i Politiska
samrådet och Samordningsgruppen presenterar sig för varandra. Representantskapet i
samordningsgruppen är förstärkt från idag med samtliga fyra ordförande från
utvecklingsgrupperna. Det är en åtgärd efter utvärderingen av vårdsamverkan där
informationsbrist i linjen identifierades.

2. Utvärdering av Vårdsamverkan SAMLA – sammanfattande resultat
SAMLA bildades år 2017 och är en samverkansorganisation/struktur för nära vård i
Alingsås och Lerum. Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av
samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och region.
Uppdraget kommer från Samordningsgruppen eftersom det sedan tidigare finns ett
beslut att utvärdera vårdsamverkan. Utvärderingen av SAMLA sker på gruppnivå och
omhändertas inom de fyra utvecklingsgrupperna och i Samordningsgruppen.
Målet är att vi tillsammans samverkar för den enskilde som vi är till för så att den
totala kvaliteten i samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen.
Att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt
nyttja de gemensamma resurserna.
Frågor som ställdes var: Vad fungerar bra i samverkan? Vad kan fungera bättre?
Övriga tankar.
Resultat (lite av alla synpunkter)
SAMLA har en god samverkan – en god start på en ung samverkansstruktur

Vad fungerar bra

Vad kan bli bättre?

God dialog mellan varandra
God ton på möten och uppslutning
God dialog
Goda intentioner

Beslut/budskap från möten förmedlas
inte alltid ut till medarbetarna. Brister i
kommunikationen

Samverkan fungerar väl, tack vare
processledare och ordförande som har stort
engagemang för att samarbetet ska fungera
och förståelsen för varandras organisation
ska öka
Bra struktur på agenda, möten och utskick
Bra hemsida
Bra med korta PP-presentationer från möten
Bra struktur hjälper processen
Bra planer, bra ambitioner och lagom stort
område i SAMLA
Bra närvaro – kontinuitet
Sammansättningen i Utvecklingsgrupperna
bra
Stort engagemang - Arbetet är positivt och
relationsskapande
Bra processarbete som leder till verkstad

Är det rätt personer som driver frågorna,
som arbetar med HUR?

Aktivt arbete mellan möten, mer verkstad

Kartlägga - vad vi ska samverka kring
Avvikelsehantering

Tydliga uppdrag, följa upp och utvärdera
Få frågor om identifierade problem från
verksamheterna eller medarbetarna, hur kan
detta bli bättre?
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Hur går vi vidare efter utvärderingen?






Det är viktigt visa på det som fungerar bra och allt som sker i SAMLA
För att informationen/kommunikationen ska bli bättre mellan UG och
Samordningsgrupperna beslutades att ordföranden från UG representerar i
samordningsgruppen fortsättningsvis
Följa avvikelser i samverkan
Efterfråga upprepade problem/frågeställningar från verksamheterna, vad är
det som inte fungerar?
Uppdrag att göra en kommunikationsplan

3. Hemsidan vårdsamverkan SAMLA
Lena visar hemsidan och går igenom vilka förändringar som är gjorda nyligen.
Synpunkt från politiken att även agenda till mötet läggs på hemsidan, allt för att
minimera utskickade dokument. En god idé som även samordningsgruppen gillade.
Lena tar tacksamt emot synpunkter till ytterligare förbättringar. Just nu finns ingen
kommunikatör i SAMLA men troligen kan SAMLA köpa tjänst från Lerums kommun
nästa år på ca 5-10 %.

4. SAMLA Handlingsplan 2020
Samtliga utvecklingsgruppers (UG) ordförande presenterade sin grupps aktivitetsplan
2020.
UG Äldre – Fredrik Forsberg, ordförande.
- En god samverkan med fokus på den enskildes behov och Samordnad
individuell plan – SIP
- Suicidprevention Äldre – bokat ”Första hjälpen utbildningar” under våren
- Upprätthålla Mobil närvård
- Implementera delregional tillämpning demens
- God vård i livet slut – följsamhet
- Följa upp N-tandvård och F-tandvård så att personer som har rätt till det får
det
- Stärka brukarmedverkan – dialogform tillsammans med patient organisationer
och/eller föreningar
- Effektiv avvikelsehantering i samverkan – analysera och förbättra
UG Barn och unga – Malin Bomberg, ordförande
- Fortsätta uppföljning av SAMLA-team barn & unga i Alingsås och Lerum. 20 %
samordnare Karin Svensson fortsätter under våren stötta teamen.
- Effektiv avvikelsehantering i samverkan – analysera och förbättra
- Uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga – Påbörja arbetet
med Mini-Maria, se punkt 5.
- Samordnad individuell plan – SIP med fokus på den enskildes behov
- Suicidprevention unga – inventera behovet i verksamheterna
- ÖK Samverkan för barn och ungas bästa – implementera efter beslut
UG Psykisk hälsa och missbruk – Christian Sandgren, ordförande
- Fortsatt arbete med Socialmedicinska mottagningar
- Effektiv avvikelsehantering i samverkan – analysera och förbättra
- Samordnad individuell plan – SIP med fokus på den enskildes behov
- Öka brukarmedverkan

4

UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocess – Eva Öhrvall, ordförande
- Erbjuda informationsmaterial till den enskilde – kartlägga vad som behövs
- Följa upp beslutade rutiner
- Effektiv avvikelsehantering i samverkan – analysera och förbättra
- Uppnå bättre samverkan med samtliga ingående parter så att den enskilde får
en säker och trygg hemgång från slutenvården
- Samordnad individuell plan – SIP med fokus på den enskildes behov
- Säkerställa psykiatriprocessen i SAMLA
Handlingsplanen och UG aktivitetsplaner 2020 kommer att publiceras på hemsidan.

5. Diskussion kring uppdrag Mini-Maria
Politiken tydliggör att det är viktigt initialt att utreda behovet inom närområdet? Hur
stor mottagning/enhet behöver det vara? Var ska den integrerade mottagningen
finnas? Hur använder vi våra resurser klokast? Det pågår en snabbutredning som Maria
Sahlin, koncernkontoret håller i för att utreda hur behovet ser ut i regionen. När
SAMLA påbörjar arbetet och en samordnare är rekryterad får hon efterfråga det
resultatet, kroka arm med utredaren om det inte är klart. Samordningsgruppen tycker
att UG Barn och unga ska ha uppdraget och utse en styrgrupp. Den ska kompletteras
med representant/er från UG Psykisk hälsa och missbruk. Politiska samrådet har inget
att tillägga vad gäller det. Initialt har HSN V ingen möjlighet finansiera en samordnare
men som det ser ut just nu finns möjligheten att vårdsamverkan gör det.
Beslut – Politiska samrådet säger att det är ok påbörja ett uppdrag och koordinera
med pågående utredning. De önskar även att SAMLA efterfrågar hur Vårgårda
hanterar frågan.

6. SAMLA Handlingsplan 2019 – ett nuläge med rapport från
samordnarna
Karolina Wolmhag, delregional samordnare SAMLA informerar om Mobil
närvård/Närsjukvårds team, Samordnad individuell plan – SIP och in och
utskrivningsprocessen, se Bilaga 1.
Annika Fallqvist, delregional samordnare demensprocessen i SAMLA, se Bilaga 2
Anna-Karin Boja, delregional samordnare socialmedicinsk mottagning i Alingsås, se
Bilaga 3. Christian Sandgren informerar kort om att arbetet med att starta den
socialmedicinska mottagningen i Lerum pågår. Det finns nu en lokal och en
arbetsgrupp håller på att formas. Start förhoppningsvis under första kvartalet 2020.
Karin Svensson, projektledare Första linjen barn och unga – SAMLA-team barn & unga.
Se Bilaga 4.

9. Övrigt
Mötestider Politiska samrådet 2020
 27 mars samordningsgruppen + Politiska samrådet EM
 10 december samordningsgruppen + Politiska samrådet EM
Lena skickar kallelse i Outlook
Mötet avslutas och Monika Beiring tackar för idag och önskar trevlig helg!
Vid protokollet
Lena Arvidsson, processledare SAMLA

Justerad
Monika Beiring (M)
Ordförande
SAMLA politiska samrådsgrupp

