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Prioriterade mål 2020 som följer verksamhetsplanen
•

Psykisk hälsa

•
•
•

SIP – Samordnad individuell plan
In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Kvalitetsförbättringar

Psykisk hälsa
Barn och ungas psykiska hälsa - Första linjens uppdrag
• SAMLA-team barn & unga – heter nu Samverkansteam barn & unga
• Tidiga Samordnade insatser via Socialstyrelsen och Skolverket – avslutades under
2020
Vuxna personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
• Omtag gjorts av Socialmedicinsk mottagning Alingsås och arbetet med att starta
mottagning i Lerum och Alingsås pågår under 2021
• Delregional rutin Proaktiv SIP vid demensdiagnos framtagen
• Utbildning i ”Första hjälpen suicidprevention” genomförts under hösten i
kommunerna och utbildning av instruktörer kommer att ske under 2021

SIP – Samordnad individuell plan
• Arbetet med att få en struktur och organisation pågår
• Nätverk för SIP-samordnare har träffats vid något tillfälle
• Reviderad Regional riktlinje SIP beslutad och arbetet intensifieras
under 2021 i SAMLA i samverkan med Implementeringen av ÖK barn
och ungas hälsa

In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
• Samverkansdialoger fått pausas på grund av pandemin
• Arbetet med att ändra arbetssättet vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård pågår
• Ökat antalet Skypemöten gjorts under 2020

Kvalitetsförbättringar
• Avvikelser i samverkan en stående punkt på agendan på samtliga
möten
• Lyfta även identifierade återkommande problem som inte alltid har
en skriven avvikelse
• Samtliga privata vårdgivare inom regionen och kommunerna kan nu
registrera avvikelser i samverkan i MedControl Pro sedan oktober
2020
• Mindre avvikelser har skrivits under 2020 på grund av pandemin

Förbättringsområden 2021 utifrån 2020 resultat
• Fortsätta förbättra den Mobila närvården/Närsjukvården i SAMLA
• Samverkansteam barn & unga arbetet fortgår men nu kommer med
uppföljningar över tid och ett arbete att implementera i befintlig resurs
där förändrade arbetssätt och nya parter kan bli aktuella
• SIP – Samordnad individuell planering, fortsättning med att bygga en
struktur med SIP-samordnare nätverk
• Implementera Tillämpningsanvisning för SAMLA av Nationella riktlinjer vid
demenssjukdom och rutin för Proaktiv SIP vid demenssjukdom
• Fortsatt utveckling av in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och
sjukvård med bland annat dialog forum
• Brukardialog med tema rehabilitering och tandvård kan bli aktuellt till
hösten 2021

Utmaningar 2021 som är positiva
• Avvikelser i samverkan – strukturerat kontinuerligt arbete
• Öka brukarmedverkan i utvecklingsgrupperna
• Suicidprevention ”Första hjälpen-utbildningar” och utbildning av
instruktörer i SAMLA som kommer att genomföra dessa
utbildningsinsatser
• Förbättra läkemedelshanteringen i övergången från sluten till
öppenvård
• Påbörja arbetet med att starta Mini-Maria mottagning
• Utvärdera beslutad delregional rutin Öppenvårdsprocess över tid
• Följa arbetet med Socialmedicinska mottagningar i SAMLA
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