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Uppdrag

1. Välkommen
Malin Bomberg, ordförande hälsar välkommen.
Jenny Nilsson har med sig en ”skugga” vid detta tillfälle, ST- läkare Veronika
Frey Esgård. Malin informerar om att Lisa Vainio från NSPHiG kommer nu att
delta som brukarrepresentant i UG, hon kunde inte delta på dagens möte.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-10-14
Inga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna.
3. Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA - uppdrag
1. Prioritera UG möten och ta eget ansvar för att det ska bli bra
2. Lyfta frågor från verksamheterna till UG och tvärtom
3. Skriva avvikelser i samverkan för en utveckling framåt
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4. Handlingsplan 2020
Genomgång av aktiviteterna för UG Barn och unga som ska gälla för 2020.
 SAMLA-team barn och unga – se punkt 5
 Avvikelsehantering- se punkt 6
 Påbörja arbetet med Mini-Maria – På samordningsgruppens möte
med politiken den 22 november diskuterades frågan. Det beslutades
att UG Barn och unga var den UG som skulle förvalta aktiviteten. Det
bestämdes även att UG Psykisk hälsa och missbruk skulle delta i
kommande styrgrupp. Föreslaget är att en samordnare arbetar 30 %
att påbörja arbetet 1 februari 2020. Det pågår en utredning från
koncernkontoret för att utreda om det finns underlag för Mini-Maria i
kommunerna. Viktigt kroka arm med det arbete och även den
framtagna handlingsplanen för integrerade verksamheter som är ute
på remiss. Synpunkt att även Vårgårda ska tillfrågas om de vill delta i
aktiviteten inom SAMLA. En aktivitet under Mini-Maria är att ta fram
ett flöde för hur provtagning för droger ska hanteras. Idag fungerar
detta på olika sätt i olika kommuner.
Idag beslutades att i styrgruppen kommer följande personer ingå:
Ingvor Svedjenäs, Sara Dahlin, Malin Bomberg, Christian Sandgren
eller Maria Enbuske från UG Psykisk hälsa och Lena Arvidsson.
Styrgruppen utser en arbetsgrupp. Lena ska ta fram material kring
Mini-Maria som hon sedan tidigare fått i fördiskussioner med
koncernkontoret.
 Samordnad individuell plan, SIP – Vid första nätverket för SIPsamordnare den 13 november blev det tydligt att separera Barn och
unga från övriga då frågorna inom elevhälsa och skola är andra än
inom övriga. Skolan är van vid arbete kring Västbus riktlinjer sedan
tidigare. Därmed blir det två nätverk till våren och ev. ytterligare
utbildningstillfälle SIP vid behov. Jonas från Alingsås lasarett ser ett
problem att det på lasarettet bara finns en samordnare, han har lyft
detta till ledningen.
 Suicidprevention – Varje verksamhet ska gå hem och inventera
behovet av utbildningsinsats. Om det finns ett behov behöver en
arbetsgrupp tillsättas och identifiera vilken insats som ska
genomföras. Det finns en webbutbildning SPiSS som Skåne tagit fram.
Eventuellt bjuda in Agneta Bergqvist, instruktör för ”första hjälpen”
utbildningar i Sverige som UG Äldre ska anlita.
 Implementera ÖK Samverkan för barn och ungas bästa – ÖK ska
ersätta nu gällande Västbus och kommer att lyftas i VVG den 28
november och därefter om den rekommenderas går den ut för
remissrunda till VGR och de 49 kommunerna. Efter beslut troligen feb
– mars 2020 får UG titta på en implementeringsplan.
UG bestämde också att Barnkonventionen som blir lag den 1 januari 2020 ska
ligga till grund för samtliga aktiviteter.

Lena

5. SAMLA-team barn & unga - nuläge
TSI – tidiga samordnade insatser utvecklingsarbetet är en del i arbetet kring
SAMLA-team och detta arbete fortgår under våren 2020.
SAMLA teamen i Lerum och Alingsås är igång och Karin fortsätter som
samordnare under våren med uppföljningar mm 20 %. Ett gemensamt möte
mellan teamen kommer äga rum i december. Viktigt att lära av varandra och
arbeta för att det ska bli så jämlikt som möjligt i SAMLA. En KVÅ-kod finns nu
som barnpsykologerna kan registrera i sina kontakter. Frågan hur de privata
skolorna blivit informerade lyftes och Ingela svara att de får information i
Lerum. I Alingsås ser det lite olika ut beroende på vilken skola det är.
6. Avvikelser i samverkan
Jenny har inga inkommande avvikelser att redovisa utan AG får sammanställa,
analysera och redovisa till våren. Vanligaste orsaken till avvikelser gäller
kommunikation mellan verksamheter. Viktigt fånga upp förbättringsområden
även om det inte skrivs avvikelser varje gång, se mönster.
7. Finns det någon fråga idag som ska från eller till
Samordningsgruppen
Information från samordningsgruppen att samtliga ordförande i UG sitter nu
som representanter i samordningsgruppen för att få en tydligare
kommunikation. En kommunikationsplan kommer att tas fram.
8.

Övrigt
Elevhälsans medicinska insats, EMI – Jenny
Jenny informerar om att i Danmark finns en sammanhållen vårdkedja där
hälsesystrar följer barnen från BVC hela vägen upp i skolåldern. I Sverige
förekommer det ibland vissa glapp emellan BVC och skolhälsovården.
Skolhälsovårdens uppdrag som definieras i skollagen är att bevara och
förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda
levnadsvanor. Kan arbetssättet i Danmark vara av intresse som ett
förbättringsarbete i SAMLA? Vad tillåter lagen? Jenny återkommer med mer
underlag och frågan lyfts på mötet i januari 2020.

Jenny

KomHIT – ett kommunikationsstöd i vårdsituationer på VGR. En nationell
webbresurs där personal, närstående och andra intresserade få information
och kunskap. I projektets bildstödsresurs www.bildstod.se som kan laddas ner
och skapa nya kommunikationsstödjande material, redo att användas i
sjukvården och tandvården.
Habilitering & Hälsa och små barn med autism
När det gäller små barn under 6 år med autism har habiliteringen intensiva
insatser efter utredning och är bl.a. ute på förskolan för att de ska veta hur de
ska hjälpa barnet bäst. Lerum arbetar med elevhälsan mot habiliteringen men Sara
hur fungerar det i Alingsås? Sara tar med sig frågan till riktad person.

9.

Mötestider 2020 – följande tider beslutades och helst i Alingsås.
Måndag 20 januari kl. 14.00 – 16.00
Måndag 16 mars kl. 14.00 – 16.00
Måndag 11 maj kl. 14.00 – 16.00
Måndag 31 augusti kl. 14.00 – 16.00
Måndag 12 oktober kl. 14.00 – 16.00
Måndag 30 november kl. 14.00 – 16.00

10.

Tre viktiga punkter från dagens möte till kort PP-presentation på hemsidan
- Aktivitetsplan 2020
- Uppdrag Mini-Maria
- Mötestider 2020

11.

Punkter till nästa möte
- EMI - mer underlag från Jenny
- Hur ser behovet ut i verksamheterna kring utbildning i
suicidprevention?

Nästa möte är måndag 20 januari 2020 kl. 14.00 – 16.00

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

