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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. Anslutning till IT-stödet sker successivt. I SAMLA har verksamheter sett över vilka som ska
vara ärendehanterare i IT-stödet. Karolina Wolmhag har fått uppdraget att stötta kommuner och privata
mottagningar vid införandet och tillsammans med Lena ta fram statistik halvårsvis. En första utbildning i
MedControl ägde rum den 10 september. För att handlägga avvikelser på verksamheten/enheten i
MedControl PRO krävs SITHS-kort så kommunerna får hantera detta internt.
Lena frågar samordningsgruppen om den delregionala rutinen ska uppdateras/finnas kvar?
Beslut: Den delregionala rutinen kan tas bort och från nu gäller att hantera avvikelser i samverkan i
MedControl Pro i SAMLA.

Korta mötesavstämningar mellan ordinarie möten via Skype
Under den intensiva tiden med covid-19 uppskattades de täta mötena som gav en tydligare bild av varandras
verklighet och en god samverkan. För att involvera samordningsgruppen mer i samverkansfrågorna som tas
upp i VVG i ett tidigt skede är förslaget att lägga extra Skype möte i anslutning till VVG.
Beslut: Lena skickar kallelse i Outlook några dagar innan planerat VVG möte.

Sammanfattning
Nuläge Mini-Maria
Karin Svensson, delregional samordnare nu har tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram ett
nuläge. Arbete med att ta fram avtal om drift med Regionhälsan pågår. HSN V tjänsteman Ann-Sofi
förmedlar att det är ok att se på möjligheterna av en Mini-Maria i Lerum. Lerums kommun har en
stark vilja att komma igång. Modell som ungdomsmottagningarna har med huvud- och
närmottagningar är ett förslag. Monika Bondesson, sektorschef från Lerums kommun tar med sig
frågan.

Nuläge Socialmedicinsk mottagning
Rapport från styrgruppsmöte. Mottagningen startade i januari 2020 och hann inte komma igång
ordentligt på grund av Covid-19. Det har varit ett lågt inflöde av patienter vilket gjort att
läkarresurserna inte fullt har kunnat användas. Ett omtag behöver tas kring modellen/strukturen av
mottagningen. Styrgruppen har bokat in extra möte för att komma igång med arbetet.
Öppenpsykiatrin har dragit tillbaka sin medverkan i teamet/mottagningen på grund av brist på
resurser. Därmed blir mottagningen pausad under förbättringsarbetet. Öppenpsykiatrin har
förmedlat att de finns tillgängliga som konsult men inte fysiskt tillgängliga på plats på mottagningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnd Västra har sagt ja till att mottagningen i Alingsås fortsätter med en pilot
och viktigt att utvärdera.

