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Uppdrag

1.

Välkommen, Presentationsrunda
Christian Sandgren hälsar välkommen.
Presentationsrunda då Johannes från Öppenpsykiatrin är ny representant och
Lena är ny processledare för SAMLA.

2.

Föregående minnesanteckningar
Vissa punkter återkommer på dagens möte. Inga ytterligare synpunkter,
anteckningarna läggs till handlingarna

3.

Brukarmedverkan
Jenny Ahto, NSPHiG kommer att vara deltagande brukarrepresentant i
utvecklingsgruppen.

√
-

√
√
√
-

√

4.

Utvecklingsarbete - Socialmedicinska mottagningar/Mini Maria
Maria Enbuske informerar om att projektledare Ann-Sofi Medin nu är
rekryterad och påbörjar sitt uppdrag den 8 oktober på 50 %. Ann-Sofi arbetar
idag i Göteborgs stad där hon arbetar som 1:e socialsekreterare.
En socialmedicinsk mottagning är en öppenvårdsmottagning för vuxna med
risk- och missbruk av alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel,
läkemedel, dopingmedel och spel. På mottagningen ska behandling ges men
även råd och stöd på olika sätt. Mini-Mariamottagningar vänder sig till barnoch unga med risk- och missbruk. Projektbeskrivning tas fram av en styrgrupp,
utsedda representanter från UG är Christian, Kajsa, Lena och eftersom det är
ett värde i att ha elevhälsan med kommer Sara Dahlin från Alingsås kommun
att tillfrågas. Förhoppningen är att strukturen på projektet blir likande det som
kommer att genomföras i UG barn och ungas uppdrag - Första linjen, med en
arbetsgrupp som projektledaren ansvarar för. UG representanter kommer att
föreslå personer till arbetsgruppen.

5.

Checklista för kostnadsfördelning vid HVB placering
Vid dagens möte är ÖVM representerad med Johannes. Han är tillförordnad
chef i väntan på att ny utses. Han tar med sig frågan om checklista för att
diskutera med Kajsa Murro på SÄS. Frågan får tas upp vid nästa möte.

6.

Johannes

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland. En genomgång av överenskommelsen görs idag på mötet med fokus
på 5. Gemensamma utvecklingsområden. Arbetar vi enligt överenskommelsen
idag? SAMLA ha en delregional handlingsplan där Fokusområde 2 och 3 är för
psykisk hälsa för Barn/unga och vuxna där flera aktiviteter är beskrivna. Frida
lyfter att SIP och/eller SIP-samordnare är nyckeln till framgång. Det är också
viktigt följa indikatorer för uppföljning som är beskrivna i handlingsplanen.
Diskussion kring olika arbetssätt/verktyg där Christian lyfter att Vård- och
stödsamordning har visat sig framgångsrik. Det är en strukturerad
samverkansmodell för samordning av insatser mellan kommun och region.
Modellen används gemensamt och i samarbete mellan två eller flera
huvudmän. Samverkansmodellen grundar sig i ett aktivt samarbete med den
enskilde utifrån den enskildes önskemål och förutsättningar och är ett ramverk
för samverkan i syfte att ge den enskilde möjlighet till ökat inflytande över sin
vård och rehabilitering. Här är SIP den enskildes verktyg. Lena har kontakt med
personer i Göteborg som utbildar i Vård- och stödsamordning 7,5 hp.
Utbildningarna riktar sig till medarbetare inom sjukvård och kommun. Lena ska Lena
undersöka möjligheten att bjuda in någon att informera om arbetssättet.
Regional Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2020.

7.

8.

9.

Avvikelsehantering i samverkan
Genomgång av inkomna avvikelser kommer att vara en stående punkt på
dagordningen från nästa möte. Representanterna säger att det inte kommer in
så många avvikelser, vad står det för? Det nämns bland annat att det finns en
trötthet att skriva avvikelser. Samtliga i UG går hem till sin verksamhet och
uppmanar att avvikelser bör skrivas om det finns identifierade problem. Viktigt
se avvikelserna som en ingång till förbättringar.

Samtliga
representanter

SAMLA hemsida
Lena Visar den nyligen publicerade hemsidan. Lena är tacksam för synpunkter
för att förbättra sidan. Vid sista mötet i april var förslaget att bilda en
arbetsgrupp men på dagens möte beslutades att det är bättre skicka
synpunkter direkt till Lena. Lena kommer att undersöka möjligheten att köpa
lite timmar från en kommunikatör eftersom hon inte kan lösa allt tekniskt.

Samtliga
representanter

Övrigt
Inga övriga frågor anmälda.

Nästa möte

Fredag 23 november 13.00 – 15.00, Sidenvägen 7, Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

