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1. Välkommen – Malin Bomberg, ordförande hälsar välkommen.
2. Föregående anteckningar 2020-11-30
Komplettering till övrig fråga ang. Modigo på förra mötet: Sex olika företag har
slutit avtal med regionen kring neuropsykiatriska utredningar. BUP SÄS kommer
att skicka remisser på patienter från den egna kön till Smart psykiatri i Borås, Kanpsykologerna och Modigo. Det lär ha beslutats att det krävs remiss för att komma
till dessa utredningsenheter men vi har inte sett beslutet än. Detta ska efter beslut
gälla f o m sommaren 2021.
3. Handlingsplan med aktiviteter 2021
Kopplat till aktiviteterna finns kommunikationsplanen som förtydligar vid varje
möte vad som ska ut i respektive organisation via UG representanter.
• Implementera Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa
Respektive vårdsamverkansarena tilldelas medel för genomförande. Inom
SAMLA ska minst en representant från vardera huvudmannen ansvara för
att gemensamt genomföra implementering av överenskommelsen där för
bildas en styrgrupp utifrån UG barn och unga. Representanter som anmält
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•
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intresse är Lina (BUM), Gunlög (BUP), Anne (Socialtjänst), Ingela (skola), och
Jenny (primärvård), (Malin, primärvård finns med vid behov).
Inom SAMLA har medel på ca. 90 tkr. avropats för hjälp att implementera
ÖK. Önskemål är att en samordnare rekryteras initialt på ca 20 % för att
delta i en regional utsedd arbetsgrupp där en implementeringsplan samt
informations- och utbildningsmaterial tas fram gemensamt och i samarbete
med länssamordnaren för SIP. Samordnaren kommer därefter ha
styrgruppen för att nå respektive organisation/verksamhet i
implementeringen. Ett tätt samarbete med SAMLA samordnare för SIP
Karolina Wolmhag är också önskvärt. Maria från Lerums kommun tar med
sig resursfrågan om en samordnare hem och återkommer till Lena.
Remissrutin drogtest – publicerad på SAMLA hemsida efter information till
Samordningsgruppen
Oro för väntat barn - publicerad på SAMLA hemsida
SIP – Inbjudan till SIP-utbildning den 3 mars för chefer och ledare har gått ut
och det är många anmälda. Påminnelse om att om inte SIP-samordnare är
utsedda i verksamheterna meddela Karolina Wolmhag
Samverkansteam barn & unga - Teamen har efter Samordningsgruppens
beslut i december 2020 bytt namn. Finansieringen av psykologerna kommer
att finnas kvar och finansieras av SAMLA under hela 2021 (beslut i
Samordningsgruppen den 29 januari och därmed efter detta möte).
Sara informerar om att en PLA - Psykolog med ledningsansvar i Elevhälsa
kommer att ersätta tidigare representant för Barn och
ungdomsförvaltningen och framledes representera båda förvaltningarna i
teamet för Alingsås kommun. På dagens möte beslutades också att det ska
vara ett planerat möte tillsammans med styrgrupp och teamen i april och
juni
Under 2021 får ett arbete med att hitta nya strukturer i samverkan med
ingående organisationers befintliga resurser arbetas fram. För att detta ska
bli möjligt kommer Karin Svensson, delregional samordnare finnas kvar som
en resurs. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beviljar fortsatt
ekonomiskt stöd för en processledare. Processledaren bör fokusera på att
sprida arbetssättet, samverkansteam, till nämndens samtliga 11 kommuner.
För den behandlande delen behöver teamen stärka samverkan med
befintliga verksamheter tex vårdcentraler, rehab mottagningar och Ungas
psykiska hälsa UPH samt fortsätta arbetet med att tydliggöra den
konsultativa insatsen med Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP). Karin är
utsedd till uppdraget 2021 med start från 15 februari.

• Mini-Maria – Troligen kommer ett beslut om att Regionhälsan driftar
mottagningarna i Västra Götaland. Linda informerar om att i Borås startar
mottagningen inom kort och där är chefen för ungdomsmottagningen även
chef för Mini-Maria mottagningen. Återkommer med mer information
längre fram
4. Avvikelser i samverkan
Inga avvikelser att lyfta upp på dagens möte.

5. Barnhälsoteam
Informationen från Ingela, Lerums kommun, bifogad finns en PP-presentation Plattform Lerum, Familjecentrerat, lättillgängligt och samordnat stöd.
Arbetet kring barnhälsoteam har avstannat på grund av Corona pandemin så ännu
finns inget färdigt koncept. Arbetssättet är familjecentrerat och inkluderar hela
familjen eller andra vuxna. Det fortgående arbetet kommer att lyftas längre fram i
UG barn och unga.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor på dagens möte
7. Punkter till nästa möte
8. Information till Samordningsgruppen
Inget att rapportera utöver det som sker i kommunikationsplanen/
handlingsplanen
9. Tre viktigaste punkterna från dagens möte
- ÖK Samverkan för barn och ungas hälsa
- Samverkansteam barn & unga
- Information från plattform Lerum

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, processledare

