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1. Välkommen
Micaela Kronberg Thor, ordförande hälsar välkommen och representanterna
presenterar sig.
2. Mobil Närvård i VGR – Följeutvärdering
Inbjuden gäst Dag Norén presenterar delrapport 3, 2018. Se bilaga 1 PPpresentation med följeutvärderingen.
Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och
hemsjukvårdsläkare. Breddinförandeprojektet Mobil närvård, det vill säga
satsning på mobila hemsjukvårdsläkare på vårdcentralerna och
närsjukvårdsteam på sjukhusen, startade 2015 och övergår helt i ordinarie
verksamhet 2019. Projektet har lagt en god grund för fortsatt förvaltning av det
vi åstadkommit och för utveckling framåt. Medel från politiken har varit en
fördel under projekttiden och möjliggjorde att projektet kunde genomföras.
Viktigast är att hålla i och fortsätta utvärdera och att Mobil närvård finns på
agendan – tydlig effekthemtagning viktig nu.
Basen för hemsjukvården är: Hemsjukvårdsläkarteam = Kommunal ssk, usk, at,
sg + läk från primärvården som bedriver teambaserad, personcentrerad,
proaktiv vård med hög kontinuitet. Vid behov konsulteras sjukhusspecialister,
Närsjukvårdsteam och Palliativa team.
Fokus är inte att mäta resultat direkt utan att mäta samverkan. Gemensam syn
på målgruppen leder till en god samverkan. Intresset måste drivas underifrån
och upp. I Närområdesplanen ska avtal upprättas om samverkan kring Mobil
närvård och ska beslutas politiskt – hur tolkas ansvaret?
Till slut en vision från presentationen – Mobil Hemsjukvårdsläkare kommer i
framtiden vara en egen yrkesgrupp och teamsamverkan det som bär.
Inbjudna gäster Kjell Emilsson, Mobil HSV läkare och Patrik, sjuksköterska i HSV
berättar om sin vardag. Kjell är mobil läkare för fyra vårdcentraler, två i Lerum
och två i Alingsås. Det handlar oftast om att ta hand om de svårt sjuka,
resurssvaga äldre som bor hemma. De berättar att för dem handlar det om att
den grundläggande kontinuiteten är att skapa en relation med den enskilde och
att arbeta i team, detta ger trygghet för samtliga och då även för närstående.
Som mobil läkare är han under dagtid alltid tillgänglig/telefon och kan många
gånger även göra akuta hembesök. Diskussion kring behovet av att det behövs
kunskap för närstående - brytpunktsamtal mm.
Till slut vill Kjell och Patrik göra reklam för att arbetet är både roligt, viktigt,
förmånligt och givande men det behövs fler läkare så att det inte är beroende
av person.

Uppdrag
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3. VISAM – information om följsamhet i SAMLA
Processledare Lena informerar om hur det går i SAMLA, se bilaga 2.
För att kvalitetssäkra informationsöverföringen och öka patientsäkerheten har
det inom SAMLA under våren 2018 införts ett beslutsstöd VISAM. Syftet med
beslutsstödet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på
rätt vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.
Kommunerna upplever att VISAM är till stor hjälp och använder VISAM
kontinuerligt och stödet ger trygghet till sjuksköterskorna, patienterna och
närstående. En uppföljning behövs i samverkan med akuten och ambulansen.
4. Allmän information
Catharina Johansson informerar om att på planeringsdagen i oktober enades
samordningsgruppen om att det är viktigt hitta samma nivå i samverkan.
Samma ambition, kunskaps och mandatsnivå. Det är nu framtaget ett
dokument som beskriver uppdrag, mandat, roller och ansvar varje representant
har i olika grupper. Dokumentet är beslutat och kommer att publiceras på
hemsidan inom kort. Det ska också ses som ett arbetsmaterial och hjälp till
utvecklingsgrupperna.
Handlingsplan med aktiviteter i utvecklingsgrupperna 2018-2019 visas.
Catharina berättar att ett övergripande fokus nästa år ska vara psykisk hälsa.
Processledare Lena har strukturerat upp aktiviteterna och nu har UG även
arbetat med dem, vilka ska vara kvar och vilka är nya aktiviteter. UG Äldre vill
ex. arbeta med suicidprevention med ex. första hjälpen utbildningar mm och
det planeras en information om denna utbildning på nästa UG möte i januari.
Information från mötesdeltagare om att idag sker inte alltid en utredning per
automatik vid suicid.
”Save the date” den 8 mars då VästKom och VGR bjuder in till en
samverkansdag med goda exempel från praktiken.
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5. Nulägesrapport om arbetet med Mini Maria och Socialmedicinska
mottagningar
Frida Perciwall Mattsson, representant i styrgruppen berättar om nuläget.
Projektledare Ann-Sofi Medin anställd sedan 8 oktober på 50 % gör just nu en
kartläggning tillsammans med en arbetsgrupp. Hon kommer att ta fram ett
uppdrag till arbetsgruppen för att tydliggöra vad uppdraget innebär. Mini Maria
arbetat har precis påbörjats och nominering av representanter till en
arbetsgrupp pågår. Brukarmedverkan från NSPHiG medverkar på vissa möten.
Alingsås har kommit lite längre i frågorna än Lerum. Mottagningarna kan
komma att se lite olika ut. Berörda verksamheter: Primärvård,
slutenvårdspsykiatri, öppenvårdspsykiatrisk och kommunal vård med ansvar för
psykisk hälsa och missbruk.
Följande frågor undersöks:
 Vilka verksamheter som berörs
 Vilka uppdrag berörda verksamheter har och vilka insatser de ger
 Hur samverkan mellan verksamheterna ser ut idag
 Vilka bristerna berörda verksamheter ser och hur det påverkar
 Hur sker uppföljning på individ och systemnivå (Avtal,
överenskommelser, instrument etc.)
 Hur stor är målgruppen som har behov av socialmedicinska insatser i
Lerum och Alingsås
Nästa steg: Titta på Tjörnmodellen - som visat sig vara positiv från
brukarmedverkan-föräldrar
6. Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa ” första linjen” –
SAMLA team
Gunlög Hedtjärn, representant i styrgruppen informerar om nuläget.
Projekt för att skapa en SAMLA-modell med team bestående av representanter
från primärvård, socialtjänst och elevhälsa är pågående. Modellen ska inkludera
effektivt konsultationsstöd från specialistnivån till första linjen. Projektledare
Karin Svensson arbetar sedan 1 september 50 %. Det finns en styrgrupp med
representanter från UG Barn och unga och en arbetsgrupp. Processledare Lena
Arvidsson har skickat ut förfrågan till samtliga vårdcentraler om att ansöka till
Lena
att bli vårdcentral med uppdrag ”första linjen”, sista ansökningsdag är 19
december.
Det som framkommer under arbetsgruppsmötena är att det finns gråzoner där
man upplever att barnet/ungdomen inte får hjälp. Det förebyggande arbetet
som ska nå alla är tydligt och arbetet på specialistnivå inom socialtjänst och på
BUP är ganska tydligt vid svåra problem. Svårigheten till rätt hjälp på rätt ställe
verkar vara då barn/ungdom har lindriga/medelsvåra problem. Jenny Ahto från
NSPHIG -Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg som jobbar för att
öka brukarmedverkan är inbjudan till arbetsgruppsmöte 19/12. Hjälp önskas
med hur barns och ungdomars medverkan i projektet kan öka.
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7. Nuläge in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Processledare Lena som även har ett regionalt uppdrag presenterar helt kort
att det är svårt komma igång med nya arbetssättet enligt nya riktlinjen/rutinen,
se bilaga 3.
8. Hemsidan
Processledare Lena informerar om att hemsidan håller på att utvecklas. Tar
tacksamt emot synpunkter för att vidareutveckla den. Önskemål om en
gemensam kalender och klickbar karta på framsidan av VG hemsida lyftes fram.
Lena tar med sig detta till den regionala kommunikatören.
Lena
9. Övrigt
Processledare Lena önskar att de politiska representanterna mailar henne de
namn som i kommande mandatperiod kommer att representera i SAMLA.
Kortfattad information från dagens möte i PP-presentation kommer inom kort
att publiceras på hemsidan.
Gert-Inge Andersson lyfter ett problem med långa väntetider inom Logopedi för
barn och unga. Väntelistorna ökar så det skulle behövas ett arbete kring detta.
Jonas Sterner, representant i UG barn och unga har även han lyft
problematiken med att elever ofta får vänta väldigt länge innan de får den hjälp
de behöver. Fråga som kommer upp på UG är: Kan vi på något sätt samverka så
att den totala tiden för eleverna ska bli mindre?
Tider 2019 för samrådsgruppen
1 mars
kl.13:00-16:30 (Introduktionsdag)
17 maj
kl.13:00-16:30
29 november kl.13:00-16:30 Kommer att ersättas av annan tid

Micaela tackar för dagens möte och informerar om att det blir en överlämning till
nya politiken den 1 mars på introduktionsdagen.

Vid protokollet
Lena Arvidsson

Justeras
Micaela Kronberg Thor (M)
Ordförande
SAMLA politiska samrådsgrupp

Lena
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agendan i
januari
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