Minnesanteckningar
Ärende

UG Barn och unga

Datum

2020-08-31 14.00 - 16.00

Plats

Lerums kommun

Malin Bomberg, ordförande
Offentliga vårdcentraler
Gunnel Andersson
Södra Älvsborgs sjukhus
Jonas Sterner
Alingsås lasarett
Anne Forssell
Alingsås kommun
Sara Dahlin
Alingsås kommun
Maria Enbuske
Lerums kommun
Anette Tunius
Folktandvården
Jenny Ahto
NSPHiG
Gunlög Hedtjärn
Södra Älvsborgs sjukhus

√
√
√
√
√
-

Hanna Huhtamo
Offentliga vårdcentraler
Ingela Andersson
Lerums kommun
Henrik Isaksson
Offentliga rehabenheter
Ingalill Wester
Privata vårdcentraler
Jenny Nilsson
Privat vårdcentral/rehabenhet
Ingvor Svedjenäs
Ungdomsmottagning
Linda Ödman
Habilitering och hälsa
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA

-

1. Välkommen – Malin Bomberg, ordförande
Information från Linda att hon kommer att delta på kommande möten i
utvecklingsgruppen (UG) som representant för Ungdomsmottagning. Hon
tillträder som verksamhetschef där inom kort. Ingvor Svedjenäs avslutar därmed
sitt uppdrag i UG. Representant för Habilitering och Hälsa kommer att meddelas.
2. Föregående anteckningar 2020-05-11
Inga synpunkter på anteckningarna som då läggs till handlingarna.
3. Rutin för provtagning på barn och unga vad gäller droger
Samtliga i UG är eniga om att detta är en viktig fråga. UG enas om att utreda vad
som ingår i respektive verksamhetsuppdrag och titta på ansvarsfrågan. En
arbetsgrupp (AG) bildas bestående av Sara Dahlin, som blir sammankallande,
Jenny Nilsson och någon från socialtjänsten i Lerums kommun. Maria Enbuske
meddelar vem som kommer att delta till AG. Punkten återkommer på mötet i
oktober med en redovisning utifrån frågeställningen: Vad fungerar bra och vad
fungerar mindre bra?

4. Delregional rutin vid oro för väntat barn
Arbetsgruppen (AG) Jenny, Malin och Lena med hjälp av Karen Albery, Resursteam
mödrahälsovård söder som har bistått med sakkunskap i frågan. Ett förslag till
delregional rutin är framtaget och kommer att gå ut till UG på remiss. Jenny tar
emot de synpunkterna som inkommer och rutinen tas upp som en beslutspunkt
på nästa möte i oktober. Därefter får den gå för information till
Samordningsgruppen. Lena skickar ut förslaget.
5. Handlingsplan med aktiviteter 2020
- Mini-Maria nuläge
Karin Svensson, delregional samordnare arbetar på med att förbereda start av
Mini-Maria. Arbetsgruppen har möte närmast den 10 september då de kommer
lägga fokus på att reflektera och analysera framtaget kartläggningsmaterial.
Regionhälsan har fått frågan om att drifta Mini-Maria i hela regionen och de har
inte lämnat ett definitivt besked i dagsläget. Besked kommer i oktober från HSN V
om deras detaljbudget.
- SAMLA-team barn & unga
SAMLA-teamen i Lerum och Alingsås arbetar lite olika och de behöver utifrån
beslutad modellbeskrivning hitta arbetsformen fullt ut. Vad fungerar idag och vad
kan fungera ännu bättre? Eftersom projekttiden är förlängd året ut finns det tid
att identifiera ev. skav och genomföra förbättringar. Den 21 september kommer
båda teamen ses en heldag och arbeta med detta. Styrgruppen kommer att
närvara 1 timma på förmiddagen. Karin Svensson, samordnare leder arbetet.
- Suicidprevention
Alingsås kommun är på gång med datum för ”Första hjälpen utbildning” med
inriktning äldre och Lerums kommun har bokat utbildningstid, två dagar i
september. Samordningsgruppen har sagt ja till att utbilda utvecklingsledare, 2
från Lerum och 2 från Alingsås. En handlingsplan suicid för SAMLA behöver
därmed skrivas vilket Lena kommer att lyfta till Samordningsgruppen.
6. Hälsosystrar
Jenny berättar hur det ser ut i Norge och Danmark jämfört med Sverige ex. i Norge
är det Hälsostations- och skolhälsotjänsten en lagstadgad kommunal verksamhet,
som inkluderar mödrahälsovård, barnhälsovård för barn 0–5 år samt skolhälsovård
för barn och unga 6–20 år. Verksamheten ska främja den fysiska och psykiska
hälsan hos barn, unga och deras familjer samt övervaka barnets hälsosituation.
Grundbemanningen för arbetet ska vara hälsosystrar, barnmorskor, läkare och
fysioterapeuter. Kommunen ska, om den finner det nödvändigt, anställa eller ingå
avtal med psykologer, ergonomer och högskoleutbildad personal med pedagogisk
och social kompetens. Som ett komplement till skolhälsotjänsten ska det finnas
hälsostationer för ungdomar upp till 20 år.
Från socialdepartementet i Sverige utser regeringen Peter Almgren till särskild
utredare för att uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga
i hela landet Utredaren ska bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda
stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad
uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas.
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

7. Avvikelser i samverkan
Information om att Lena och Karolina Wolmhag, delregional samordnare är
regionala kontaktpersoner i SAMLA för avvikelsehantering i samverkan. Den
delregionala rutinen för avvikelsehantering behöver revideras och det kommer att
lyftas i samordningsgruppen. MedControl Pro är IT-stödet som nu kan användas
vid registrering av avvikelser för samverkan men kräver SITHS kort. Alla
verksamheter har inte SITHS kort och därmed hänvisade till den delregionala
rutinen. När allt är klart för start kommer besked att skickas till utsedda
ärendehanterare i verksamheterna. Medskick till verksamheterna att de meddelar
vilka som är ärendehanterare om så inte är gjort.
Utbildning i MedControl till ärendehanterare i SAMLA är inplanerat till 10/9
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor
9. Information till Samordningsgruppen
Ingen information som behöver lyftas till Samordningsgruppen efter dagens möte
10. Tre viktigaste punkterna från dagens möte
- Handlingsplan och dess aktiviteter 2020
- Arbetsgrupp tillsatt för, Rutin för provtagning på barn och unga vid bruk av
droger
- Delregional rutin vid oro för väntat barn
- En sammanhållen god och nära vård för barn och unga - Regeringskansliet

Nästa möte: Måndag 12 oktober 2020 kl. 14.00 – 16.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, processledare

