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1. Välkommen, presentationsrunda
Cathrine Thanner, ordförande hälsar välkommen och en presentationsrunda görs.
Ingela Andersson och Lotta Jonzén från Lerums kommun ersätter tidigare
kommunrepresentanter. Ingela är ordinarie och Lotta tf. året ut.
En övrig fråga lyfts i samband med presentationsrundan eftersom en av
representanterna som inte kunde närvara på dagens möte skickade med frågan om
möjlighet fanns att skicka ersättare. Diskussion i gruppen om kontinuitet, mandat,
prioritet mm.
Beslut: Samordningsgruppen håller fast vid det sedan tidigare fattade beslutet att inte ha
ersättare vid samordningsgruppens möten.
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2. Föregående minnesanteckningar
Kort sammanfattning och flera av punkterna återkommer även på dagens agenda.
Lotta Jonzén från Lerums kommun framförde en synpunkt från Lerums kommun på
punkt 5 i tidigare anteckningarna. En önskan om ett förtydligande/omformulering av
förra mötets beslut om att UG Äldre fick uppdrag ta fram en delregional rutin om att
brytpunktssamtal alltid ska ske vid framförallt inflyttning på SÄBO.
Diskussion i gruppen och Frida höll med om att det var en olycklig formulering men ser
att inte brytpunktssamtalen blir gjorda och det är då nödvändigt att lyfta detta.
Samordningsgruppen instämmer att det är en viktig fråga men omformulerar uppdraget
till UG Äldre: Utreda varför individer (brukare) skickas in till sjukhuset från SÄBO och
initiera åtgärder. Specifikt också titta på och lyfta antalet brytpunktssamtal som är
gjorda.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna
3. Utse ny vice ordförande i Samordningsgruppen
Beslut: Ingela Andersson valdes till ny vice ordförande i samordningsgruppen. Uppdraget
innebär även att delta på möten i AU Samordningsgrupp och i Vårdsamverkan Västra
Götaland (VVG). Ingela har varit ordförande i UG Barn och unga i två år. Malin Bomberg
från Närhälsan Floda vårdcentral blir ny ordförande i UG Barn och unga från
nästkommande möte.
4. Utvärdering vårdsamverkan SAMLA
Lena har samlat in synpunkter från samtliga utvecklingsgrupper och samlade vid sittande
möte också in individuella synpunkter från samordningsgruppen.
Enligt utskickat dokument ställdes följande frågor:
 Vad fungerar bra i samverkan?
 Vad kan fungera bättre?
 Övriga tankar?
Var och en skrev ner på post it-lappar som sedan lästes upp för hela gruppen. Lena hade
en kortare genomgång av synpunkterna från utvecklingsgrupperna. Lena kommer att
sammanställa materialet och samordningsgruppen säger att det är ok rensa dubbletter.
Hur går vi vidare?
Hur tar vi hand om frågorna? Kan vi hitta gemensamma punkter?
Tillsammans får alla prioritera och kategorisera innan planeringsdagen den 25 oktober
2019. Samtliga representanter behöver delta i prioriteringsarbetet och det gäller även
utvecklingsgrupperna.
Lotta föreslog att grupperna rangordnar 1, 2 och 3 av inkomna synpunkter på frågan: Vad
kan bli bättre? där 1 är hög prioritet, 2…
Prioriteringen: Lena skickar ut via mail till alla grupperna.
Samtliga representanter skickar därefter in prioriteringen och därmed finns ett material
till planeringsdagen.

5. Uppdragshandling SIP – samordnare
Lotta önskade göra ett tillägg i uppdragshandlingen, under rubriken uppdrag, första
punkten/meningen ändrades till:
”SIP-samordnaren ska i samråd med chef bland annat öka medvetenheten hos
kollegor om syftet med SIP, implementera och skapa rutiner för SIP i
verksamhetsområdet…”
Beslut: Samordningsgruppen antar uppdragshandlingen efter föreslagen ändring.
6. Handlingsplan SAMLA
Socialmedicinska mottagningar
Alingsås Kommun ska skriva avtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalstid
från start till 2020-02-28 till att börja med. Lokalkostnader och läkarmedverkan är
med i huvudavtalet + en generell del som är en verksamhetsbeskrivning
(konkretisering av uppdrag). En samtyckesblankett ska också in i verksamhetsavtalet.
Lerums kommun är oklart. Karin Alvermalm, Alingsås kommun, HSN V och SAMLA
(Lena medverkar) skriver och medverkat till avtalet. Alingsås Kommun har en lokal
som kan vara klar 2019-10-01 och personal har utsetts. Avtalet kan komma att tas
upp i Västra- hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 oktober 2019. Madeleine
informerade att handlingarna behöver vara klara i början av oktober månad.
Lena har tillsammans med ekonomicontroller sett över projektets ekonomi då det
finns medel kvar som inte utnyttjats då projektledaren valde att lämna sitt uppdrag.
Förslag till samordningsgruppen att en samordnare/kommun utses att arbeta 20 %
året ut för att upprätthålla utvecklingen.
Beslut: Samordningsgruppen bifaller till en samordnare/kommun 20 % året ut.
SAMLA-team barn & unga
Ingela berättade om den kick off som genomfördes i Alingsås den 29 augusti. Det var
en lyckad dag med representanter från arbetsgruppen/styrgruppen och de SAMLAteam barn & unga från varje kommun. Teamen hade sitt första möte den 5
september och de ska träffas en gång i veckan. Diverse informationsmaterial finns nu
framtaget.
Utvecklingsarbetet TSI – tidiga samordnade insatser är en del i arbetet kring SAMLAteam och detta arbete fortgår under hösten 2019 och våren 2020. TSI kan hjälpa till
med processtöd för uppföljning/utvärdering av SAMLA-team barn & unga. Karin
fortsätter som projektledare på 40 % under och finansieras av TSI medel. Under
förutsättning att finansiering löses förlängs uppdraget under våren 2020 med 20 - 25
%, för att följa och samordna teamen under uppstartsåret samt avsluta
utvecklingsarbetet via TSI. Styrgruppen finns kvar och träffas i samband med UG
Barn och unga möten. Frida lyfter att handledning för de psykologer som arbetar i
teamen behövs.

Mini-Maria
Hur går vi vidare? Projektledare saknas i dagsläget. Var ska Mini-Maria ligga? Vem ska
driva frågan? Lena har varit på workshop om Mini-Maria men svaret regionen gav var
egentligen att det är upp till varje delregion att bygga upp Mini-Maria efter lokala
förutsättningar. Samordningsgruppen tycker att det är viktigt att vi väntar med att
påbörja detta arbeta till nästa år, 2020.
Beslut: Avvaktan remissrunda av Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen
och kommunerna i Västra Götaland - Organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Frågan får lyftas i början av 2020.
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Hur fungerar det i SAMLA? Lotta i Lerums kommun berättade att det fungerat bra i
sommar. Är inriktningsdokumentet som samordningsgruppen gav ett uppdrag om i
våras, det dokument som ska lösa det som inte fungerar? Vad är egentligen
grundorsaken? Är det så att vi har olika syn på vad en SIP och ett planeringsmöte är?
Jenny svarade att de på olika sätt är svårarbetat och gav exempel på hur det gått till
då primärvården kallat till SIP och hur vi alla ser olika på vårt deltagande. Jenny
nämnde även ett exempel på olämpligt bemötande som skrivits direkt i IT-tjänst
SAMSA. Lotta tog också exempel som tydligt visar att det finns olika syn på vad en SIP
är, när den ska ske mm.
Det är ett stort problem att Alingsås lasarett kallar till timslånga planeringsmöten
liknande de möten som gjordes innan den nya lagen. De frågar inte heller den
enskilde om samtycke till SIP vilket innebär att vårdcentralen många gånger får åka
till lasarettet och fråga den enskilde själva. Lerums kommun saknar ofta nödvändig
information, både från sjukhuset men även från sin kommun. Alingsås Lasarett har
tidigare uppgett att de har korta Skypesamtal upp till 95 %.
Alingsås lasarett saknas idag på mötet som part vilket innebär att de inte kan svara
upp på den information som ges av kommun och primärvård. Den 8 oktober kommer
SAMLA genomföra en samverkansdialog för samtliga verksamheters medarbetare
som arbetar med in- och utskrivningsprocessen. Fokus på denna dialog bör knyta an
till den som gjordes i våras. Avstämningsmöten – kort sikt på lasarettet och SIP i
hemmet – lång sikt. Bra om medarbetarna vid dialogen sitter med de personer som
de har en dialog med i vardagen. Vad behöver kommun och primärvård bistå med för
information till lasarettet för att det ska bli bra korta avstämningsmöten?
SIP- Samordnad individuell plan – utbildningsinsats
En SIP utbildning är planerad den 18 september för skola och elevhälsa, fokus barn
och unga, 46 stycken anmälda. Lena lägger upp PP-presentationen på hemsidan efter
utbildningen.

En utbildning SIP för chefer äger rum den 16 oktober 2019. Uppmanar till att
representanterna sprider detta så att det inte blir bara ett möte utan också en dialog
mellan organisationerna/verksamheterna. Det planeras också en nätverksträff för
utsedda SIP-samordnare den 13 november.
7. Allmän information
Det nybildade Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg i VG har haft sitt
första möte den 4 september. Ledningsrådet ersätter Styrgrupp SVPL med ett lite
mer breddat uppdrag. Huvuduppdraget är att säkerställa fortsatt förvaltning och
utveckling av överenskommelse och riktlinje i för samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland samt riktlinje för samordnad
individuell plan (SIP) i Västra Götaland. Representanter från SAMLA är Anita
Hedström från kommunen och Jenny Nilsson för primärvården. Mötesfrekvensen är 1
gång i månaden.
VVG 26 augusti 2019 - Cathrine rapporterade från mötet. Många frågor, högt och lågt
minnesanteckningarna kommer att skickas ut i separat mail. Mötet handlade om
Samverkan vid in och utskrivning, följeforskning, större fokus på missbruk och
beroende och att vi ska arbeta digitalt i första hand. Statliga bidrag till
Ungdomsmottagningar, utveckling av mobil närvård – hur går vi vidare?
SAMLA nominering med en uppdragshandling till riktlinje för medföljande personal
till sjukhus godkändes. Lena är sammankallande till en regionalt sammansatt grupp
som har sitt första möte 2 oktober. En fråga som VVG lyfte på mötet var att det är
viktigt att FVM framöver ska vara en stående punkt på dagordningen, både på VVGmöten och på möten hos respektive delregion. Samordningsgruppen ska bjuda in en
lämplig representant från FVM till nästa planeringsdag alternativt till mötet den 22
november.
Pilot Samordningsfunktion i SAMLA – Cathrine informerar
En heltidstjänst per vårdcentral, alla vårdcentraler är på gång, start oktober,
november 2019 när alla kommit på plats. Viktigt med informationen så det kommer
information som kan spridas i linjen. Nätverksträffar planeras och därefter
utvärdering efter hand. Gemensam introduktion. Se Bilaga med bildspel.

8. Styrgrupp Psykisk hälsa i Västra Götaland
Frida, Gunlög är representanter i styrgruppen från SAMLA. Det finns nu en vakans
från kommunen. Diskussion om vem som kan ta uppdraget. Anita hör med Karin
Alvermalm om representation. Om hon inte har möjlighet är förslaget att det blir
Ingela Andersson.

Rapport från styrgruppens möte den 4 september 2019
Överenskommelse Psykisk hälsa 2019 blev klar i juni. Medel till VGR blir 21 miljoner
till personer med samsjuklighet, pengarna ska riktas och användas 2019, förslaget är
7,5 miljoner kronor till samverkan. Fördelningen förankras 18 september 2019.
Anmälningar om diskriminering har ökat till 25 %, vi behöver djupdyka mer och se om
något geografiskt mönster finns. Vad är definitionen av diskriminering.? Ett externt
företag har fått uppdrag att göra en kartläggning.
Beslut: En stående punkt på agendan om styrgruppsmöte Psykisk hälsa i VG.
9. Mötestider 2020
Lena tar fram ett förslag med hänsyn till politikens möten och S. Älvsborg eftersom
ett par av SAMLA representanter även är deltagande där. Samordningsgruppen enas
om att hålla kvar fredagarna i första hand. Samma mötesintervall som tidigare.
10. Övriga frågor
Planeringsdagen den 25 oktober – Frederica gör konferensförfrågan i Alingsås.
Förslag till agenda:
- Utvärdering vårdsamverkan SAMLA
- Handlingsplan 2020
- Införa möten via Skype, lokal med Skype?
- Vi måste åter igen diskutera uppdrag, roller och mandat.
Hur får vi in Tandvården i samverkansarbetet bättre? Tandvårdens representant
uppskattade att samordningsgruppen haft dem med på agendan men det måste in
tandvård i alla delar vi pratar om. Lena ber nya representant på Folktandvården att
nominera frågor till handlingsplanen.
Samordningsgruppen ber utvecklingsgruppernas representanter att alternera med att
skriva minnesanteckningar.
Nästa möte är den 25 oktober då det är en planeringsdag på Estrad konferens
i Alingsås kl. 09.00 - 16.00.
Vid minnesanteckningen
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