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Sammanfattning
Uppföljning från föregående möte om suicidprevention
Hur går SAMLA vidare i denna fråga? Behöver det samordnas med någon av de övriga UG i SAMLA?

Det pågår ett framtagande av en länsgemensam handlingsplan suicidprevention och den kommer ut på
remiss efter sommaren. Syftet med handlingsplanen är att minska antalet suicid och suicidförsök i Västra
Götaland genom suicidpreventiva åtgärder. Suicidprevention är en samhällsangelägenhet som berör oss alla.
Handlingsplanen är tänkt att utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens kommande
suicidpreventiva arbete.
UG representanter kommer överens om att efterfråga på hemmaplan om det finns ett pågående arbete
internt vad gäller suicidprevention. På nästa möte tas ställning till om det är aktuellt påbörja ett
kompetenshöjande arbete.

Temadag med information och dialog för äldre personer i maj
Lotta och Agneta från UG har tagit fram ett förslag. Temat blir Nära vård – när vården flyttar hem. Samtliga
organisationer bjuder in äldre personer från ex. brukarråd. De kommer att få en patientresa presenterat för
sig där personer från sjukhus, primärvård och kommun kommer att berätta. Det kommer därefter vara
rundabordsdiskussioner där de äldres åsikter är viktiga.

Sammanfattning
Information av ny projektledare för demensprocessen

Projektledare Annika Fallqvist presenterar sig och sitt uppdrag i SAMLA. Annika arbetar på Bräcke Diakoni med bl.a. patienter
med en demenssjukdom och kommer att arbeta 25 % året ut med demensprocessen i SAMLA. UG Äldre kommer att bli
styrgrupp för detta uppdrag som innebär att medverka till att arbetet med implementeringen av Nationella riktlinjerna för
demens och Västra Götalands vägledning leder till en delregional tillämpning. Annika ska tillsammans med en arbetsgrupp
med representanter från ingående organisationer ta fram en nulägesbeskrivning och därefter en tillämpning. Annika tar fram
ett förslag till uppdrag för AG. Lokal anpassning kommer att behöva göras då både Alingsås och Lerum har arbetat med
demensprocessen på olika sätt.
Annika kommer även att samarbeta med Vårdsamverkan i Göteborg som också har uppdraget. Hon rapporterar till
styrgruppen kontinuerligt och hon kommer att bli inbjudan till del av UG möten.
Länk till Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom
Länk till Västra Götaland (VG) framtagna Vägledning

