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Sammanfattning
Nulägesrapport om arbetet med första linjen barn och unga 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. SAMLA-team skall bildas i vardera kommunen med representanter från
skola, socialtjänst och primärvård.
Vårdcentral centrum, Bräcke diakoni i Alingsås kommun samt Närhälsan Floda Vårdcentral, i Lerums
kommun har fått uppdraget. Annonsering av psykologtjänst på respektive vårdcentral pågår. En AG
fortsätter sitt arbete för att ta fram ett inriktningsdokument. Delar av styrgrupp och arbetsgrupp deltar i
nätverksdagar och utbildningsdagar som anordnas av skolverket och socialstyrelsen, TSI-tidiga
samordnade insatser –praktisk samverkan.
Nulägesrapport om arbetet med Socialmedicinska mottagningar och Mini Maria
Lena Arvidsson, processledare i SAMLA rapporterar om nuläget. Projektledare Ann-Sofi Medin arbetar
med att tillsammans med två arbetsgrupper ta fram ett underlag till modellbeskrivning för
Socialmedicinska mottagningar. Den nu beslutade modellbeskrivningen i SIMBA blir vägledande för
arbetet i SAMLA
Arbetet med att ta fram modellbeskrivning för Mini Maria mottagning i SAMLA har precis påbörjats och
en arbetsgrupp har bildats.

Sammanfattning från arbetet i utvecklingsgrupperna (UG)
Information från UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocess
Ordförande Annette Olofsson informerar om nuläget. Det går framåt i arbetet med in- och utskrivningsprocessen
men det krävs mer samverkan och tillit. Det görs få Samordnad individuella planer – SIP och SAMLA kommer att
fokusera på att utbilda SIP-samordnare för att öka kunskapen bland samtliga medarbetare. En dialogdag är
planerad att äga rum i april för att samtliga ingående parter ska mötas kring gemensamma frågor för att samverkan
ska bli ännu bättre. Det tar tid att förändra ett arbetssätt därav är avvikelser i samverkan viktiga att följa för att nå
förbättringar.

Information från UG Äldre
Ordförande Fredrik Forsberg informerar om nuläget. En studie för att identifiera stöd till uppföljning av vård och
omsorg om äldre i vårdsamverkan SAMLA pågår. Studien ska identifiera vad som krävs för en kvalitetsutveckling av
den sammanhållna vården och omsorgen om äldre. Övriga aktiviteter är bl.a. suicidprevention Äldre, öka antalet
SIP, upprätthålla mobil närvård/närsjukvård och ett tema kring tandvård under våren. En projektledare för
demensprocessen är anställd på 25 % från den 1 mars för att ta fram en delregional tillämpning av de nationella
riktlinjerna och Västra Götalands vägledning.

Sammanfattning
Information från UG Psykisk hälsa och missbruk

Lena Arvidsson informerar att förutom arbetet med Socialmedicinska mottagningar pågår det ett
arbete kring avvikelsehantering, öka antalet SIP och Identifiera om en strukturerad
samverkansmodell kan vara stöd för medarbetarna och därmed skapa förutsättningar att utifrån
individens mål och behov kunna erbjuda stabilitet, delaktighet, kontinuitet och struktur i samverkan
– ex. Vård- och stödsamordning.
Information från UG Barn och unga
Gunlög Hedtjärn, representant i UG informerar om nuläget. Förutom att UG är involverad i projektet
med första linjen barn och unga psykiska hälsa, SAMLA – team är det följande aktiviteter:
- Effektiv avvikelsehantering – en arbetsgrupp är utsedd
- Öka antalet SIP i samverkan – utbildningsinsats för medarbetar till SIP samordnare

- Suicidprevention – efter en kommande information ev. en intresseanmälan om stöd för att
utbilda medarbetare
- UG delaktig i arbetet med Mini-Maria

Sammanfattning
Årsrapporten 2018
Beslut togs på dagens möte

Övrig information
•

Stärkt brukarinflytande i Regionen där satsningen går ut på att stärka systematisk
brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland, som en del i arbetet
med Handlingsplan psykisk hälsa

•

Regiongemensam SIP- koordinator Jessica Ek anställd från 1 mars

•

SAMLA har sökt medel för att stärka upp/följa upp Mobil närvård/närsjukvård, en regional
satsning

•

Genomgång av hemsidan/SAMLA

