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Sammanfattning
Regional rutin Avvikelser i samverkan
Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG bakom en länsgemensam rutin och tillhörande IT-stöd
MedControl PRO. Implementeringen ska samordnas via delregional vårdsamverkan. Varje verksamhet inom
kommun och privata vårdgivare som idag inte har IT-stödet utser en eller flera handläggare som ska
handlägga avvikelser på enheten och alla med SITHS-kort kan registrera avvikelser i MedControl PRO. Lena
och Jenny Nilsson, VC Noltorp börjar att strukturera detta i SAMLA. Även om det finns ett regionalt IT-stöd
för avvikelser i samverkan måste den delregionala rutinen uppdateras eftersom alla verksamheter inte har
SITHS kort i dagsläget. Samordningsgruppen bifaller att arbetet påbörjas nu och till hösten kommer
implementeringsarbetet ske med utbildningar för de då utsedda ärendehanterarna i IT-stödet.

Ledarskapsprogram Nära vård SKR – SAMLA deltagande
Malin, Karin och Lena deltar i Ledarskapsprogrammet Nära vård på SKR. Malin informerar om programmet
så här långt. Det var en trevlig start i Stockholm med bra föreläsare och många goda exempel. Utbildningen
kommer att ändra former på grund av rådande situation. Från första seminariet lyftes vikten av att ha med
brukarmedverkan i all vård men också inom samverkans forum. Sedan november 2018 pågår en satsning
på att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland. Delregionalt i SAMLA är upplevelsen att vi har en god
intention att ha med brukare i samverkan. Hur kan vi ta brukarmedverkan vidare i SAMLA? Vi behöver ta
detta vidare och då som ett arbete i ledarskapsutbildningen. Samordningsgruppen bifaller idag att arbeta
vidare med frågan i ramen för utbildningen.

Sammanfattning
Nuläge Mini-Maria
Karin Svensson, delregional samordnare nu har startat upp med en utsedd arbetsgrupp som består av
representanter från socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagning och primärvård (Vårdcentral). Karin omvärlds
bevakar och har haft distansmöte med Mini-Maria i Göteborg och kontakt har tagits med ”Hela människan ” i
Lerum och Alingsås som berättat vilket uppdrag de har och vilka de möter. Fältsekreterare i Alingsås har
förmedlat sin syn på hur drogsituationen ser ut och vilka insatser som vore hjälpsamma. Kontakt har tagits med
områdespolis när det gäller statistik över drogsituationen bland unga i Alingsås och Lerum. En styrgrupp finns
och kommer att följa upp arbetet över tid.

Nuläge Socialmedicinsk mottagning
Socialmedicinsk mottagning i Alingsås startade upp i januari och sedan kom Covid-19 innan den hunnit komma
igång ordentligt. Verksamheten är riggad och det kommer att bli ett omtag till hösten och då blir utvärderingen
viktig, vem riktar den sig till mm? Den kommande mottagningen i Lerum vill gärna samverka med Alingsås.
Planen är ”En väg in”, målgrupp utifrån socialtjänsten och arbeta mer med VC för att identifiera vilka personer
som behovet behöver riktas mot.

Nuläge - SAMLA-team
Ingela, ordförande i styrgruppen informerar om att projekttiden är över i september och tanken är då att det ska
går över i ordinarie verksamhet, hur går vi vidare då? Just nu sker en utvärdering och de två teamen möts enskilt
och tillsammans för att diskutera ev. förändringar i modellen och/eller arbetssättet som leder till förbättringar
där Karin Svensson, projektledare deltar. De två teamen har lokala förutsättningar att organisera sig efter och
det kommer troligen se lite olika ut i Lerum och Alingsås.

