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1. Välkommen, presentationsrunda
Monika Bondesson, vice ordförande hälsar välkommen till mötet och en kort
presentationsrunda då en ny representant Ann Blom, Sektorschef
Sektor Lärande i Lerums kommun nu deltar. Två representanter deltar under dagen via
Skype.
2. Information från utvecklingsgrupperna
Utvecklingsgrupp Barn och unga
Information om att UG tagit fram en delregional Rutin vid oro för väntat barn, som nu
gäller i SAMLA. Rutinen kommer att finns publicerad på hemsidan inom kort.
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Utvecklingsgrupp Äldre
Delregional tillämpning demens har tagits fram och det finns nu publicerad på
hemsidan. Under arbetet med framtagandet av den delregionala tillämpningen har det
identifierats brister i samverkansdelarna, framförallt i vårdövergångarna. SIP –
Samordnad individuell plan kan vara ett arbetsverktyg för att arbeta mer proaktivt.
SAMLA kommer att starta ett arbete för att erbjuda SIP till samtliga personer med en
demensdiagnos. Ett mindre dokument som ska vara vägledande håller på att tas fram.
Delregional beskrivning av Mobil närvård är framtaget på uppdrag av UG Äldre och
finns på hemsidan. Beskrivningen talar om vad vi gör i detta nu och hur vi har arbetat.
Rutinen är ett levande dokument och ska följas upp. Hur ser samverkan mellan
närsjukvårdsteamen (NSVT) och Mobil närvård ut? Närsjukvårdsteam och
primärvården ska träffas efter årsskiftet. Karolina Wolmhag har uppdraget att
företräda delregional och regionalt kring Mobil närvård/NSVT.
Dialog Brukarmedverkan kommer att äga rum i december 2020, ämne: ”Hur har
Covid-19 har påverkat äldres hälsa? Mötet kommer troligen vara både fysiskt och
digitalt.
Utvecklingsgrupp Samverkan vid in- och utskrivningsprocessen
Inriktning på utveckling. Var befinner vi oss? Hur gör vi för att effektivisera arbetet?
Öppenvårdsprocessen - dels att identifiera vårdbehov att arbeta i IT-tjänst SAMSA och
dels vad innebär det för oss? Hur arbetar vi? Den föreslagna rutinen delas upp i två
delar där arbetsgruppen arbetar vidare med första delen: ”Sjukhusets
öppenvårdsmottagningar och team initierar inskrivning i kommunal hälso- och
sjukvård eller insatser enligt SOL - socialtjänstlagen.” Styrkan i första delen av rutinen
är att vårdcentralen tar del av informationen.
Föreslagen delregional tillämpning av in- och utskrivningsprocessen behöver arbetas
mer med eftersom en fullständig samsyn saknas. Men det är viktigt att få till SIP på
hemmaplan och minska inneliggande tid på sjukhuset. Fråga som kommit upp: Vad
händer i verksamheten när vi gör förändringar, vad händer högst upp i organisationen?
Presentation på nästa möte. Karolina ingår i den regionala beredningsgruppen och
kommunicerar med Lena som även har ett regionalt uppdrag kring processen.
Processen kring barn och unga in- och utskrivning har ännu inte påbörjats och för
SAMLA är barnen på Södra Älvsborgs sjukhus eller Drottning Silvias barnsjukhus.
Regionalt kommer detta att omhändertas i framtida utvecklingen.

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa och missbruk
Det behöver startas ett förbättringsarbete där vi arbetar bättre i samverkan kring
personer med komplexa ärenden i in- och utskrivningsprocessen inom psykiatrin.
Arbetet behöver länkas till utvecklingsgrupp psykisk hälsa och missbruk och Christian
betonade att vi måste ta hand om patienten i sin egen kontext, oavsett.

Det vinner vi mycket på, inom alla områden. Bättre kunskap om varandra och
identifiera kommunikationsbrister är nödvändigt.
Diskussion fördes om in- och utskrivning psykiatri ska flyttas över till UG Psykisk hälsa
och missbruk? Viktigt med samma struktur i båda grupperna, men hur håller vi ihop
det? Hur förbättras processen för psykiatrin utifrån gällande riktlinje och rutin.
Beslut - Karolina deltar i båda grupperna kring in- och utskrivningsprocessen.
Christian, ordförande UG Psykisk hälsa och missbruk, Agneta, ordförande i UG
Samverkan vid in- och utskrivning och Karolina gör tillsammans en plan för hur
fortsatta arbetet ska fortgå med processen och presenterar vid nästa möte i
december.
3. Information och dialog Mini-Maria och Socialmedicinsk mottagning
Inbjudna gäster är Ulrika Söderlund, regionutvecklare på koncernkontoret, Karin
Svensson, delregional samordnare för Mini-Maria och Anna-Karin Boja, delregional
samordnare Socialmedicinsk mottagning.
Mini-Maria mottagning
I dialog med socialchefer i Västra nämndens kommuner varierar beskrivningen av
problemen med skadligt bruk och beroende. Kommunerna har på vissa håll en egen
omfattande verksamhet för att möta målgruppensbehov, i andra kommuner finns
mindre omfattande verksamheter med mer enskilda riktade insatser men alla
beskriver ett behov även om kunskap om målgruppen skiftar. I dialog med sakkunniga
framkommer tydligt att skadligt bruk och beroende finns överallt men det kan vara
mer eller mindre synligt samt att det alltid finns behov av insatser för den aktuella
målgruppen. Däremot kan behovet ”flytta runt”, ibland kan det vara mer omfattande
problematik i en kommun eller område och nästa år kan det vara i en annan. Just nu
förs en dialog med samtliga kommuner och därefter blir det separata samtal med
respektive socialchef. Dialog pågår med Regionhälsan om att drifta mottagningarna.
Återkoppling till socialcheferna i december 2020.
Ulrika deltar eventuellt på kommande möte i SAMLA den 10 december 2020.
Karin Svensson, delregional samordnare med uppdraget för Mini-Maria i SAMLA ger en
rapport. Droganvändning: Stora skillnader i åldrar när ungdomar umgås på fester
tillsammans. Framförallt är det killar som använder droger och tjejerna befinner sig
runtomkring. Vid en omvärldsbevakning identifierades att det är viktigt att arbetet på
mottagningen sker i samverkan med sjuksköterska för att få hälso- och
sjukvårdsperspektivet. Viktigt att ett förebyggande arbete sker tillsammans med
föräldrar i tidigt skede så inte föräldrarna kommer med först när en orosanmälan
gjorts.
Ett exempel från Åmål: Här söker ungdomar själva gärna mottagningen eftersom den
har ett gott rykte. Viktigt i sammanhanget är att mottagningen är icke skuldbeläggande
och att en god tillgänglighet finns.

Socialmedicinsk mottagning
Ulrika informerar om att SAMLA fått uppdraget att genomföra en pilot socialmedicinsk
mottagning i Alingsås med utvärdering. SAMLA har fria händer att utveckla en modell
som kan vara hållbar över tid. Den kan sedan bli underlag till en regional modell.
Anna-Karin Boja, delregional samordnare informerar om att en utvärdering gjorts av
mottagningen i Alingsås. Inledningsvis journalstrul, ett fåtal ärenden in och Covid-19
pandemin kom samtidigt som start. Öppenpsykiatrin drog sig ur och mottagningen
haltade fram till sommaren och stängde därefter ner och nu ska då ett omtag tas. Ett
uppdrag är framtaget till en arbetsgrupp från primärvården och kommun. Ny
modellbeskrivning ska tas fram som utgår från tidigare. Viktigt att öppenpsykiatrin är
med! Det är våra patienter. De som arbetar på mottagningen behöver ha flera
behörigheter på sina SITHS-kort, det är en teknisk lösning som förhoppningsvis går att
lösa.
SAMLA-team Barn och unga
Karin, delregional samordnare informerar. Teamen startade för ett år sedan och just
nu sker en utvärdering av arbetsmodellen. Följer vi den, behöver ändringar göras? Bra
med statistik för att utvärdera verksamheten på ett bra sätt men inte helt enkelt ta
fram. Hur stort antal aktualiseringar har kommit in till teamen och ifrån var? Alingsås
kommun har skurit ned på förebyggande verksamheten inom socialtjänsten men på
månadsmöten deltar en resurs från socialtjänst en längre stund nu istället. En
planering för hur kommunikation sker mellan mötena håller på att tas fram. Teamen är
engagerade och de känner att de gör ett viktigt arbete. Kan samverkan kring UPH
vårdcentraler (de har ett utökat uppdrag) ske för hållbarhet över tid?
Gunlög från BUP ser en ökning av egenremisser vilket är oroväckande.
4. Information & dialog
Ordförandebyte 2021, plan för framtiden
Monika Bondesson, Lerums kommun och idag vice ordförande tar över
ordförandeskapet från januari 2021. Kristina Nyström, Alingsås lasarett blir vice
ordförande. Politiska samrådet byter därmed också ordförande och det blir Christian
Eberstein (KD) ordförande i Kommunstyrelsen stöd och omsorgsutskott, Lerums
kommun.
Ska ordförandeskapet vara ett år istället för som idag två år? Eftersom man börjar som
vice ordförande och därefter är ordförande blir det ju sammanlagt idag fyra år.
Beslut – Efter diskussion beslutar Samordningsgruppen genom handräckning att pröva
med att ordförandeskapet och därmed även vice ordförande är ettårigt från 2021.
Detta får därefter utvärderas. Innan årsskiftet behöver en uppdragsbeskrivning för
ordförande och vice ordförande tas fram.
Diskussion kring att i AU Samordningsgruppen önskas en representant från
primärvården. Primärvården äger frågan och återkommer med besked till nästa möte i
december. Ska även de privata vårdcentralerna kunna vara med och dela på
ordförandeskapet i SAMLA? Gruppen tycker att det blir positivt för samverkan då det
blir ökat engagemang om det är möjligt. Möjligheten lyfts till framtida planeringar.

Lena informerade att eftersom hon har sin anställning i Närhälsan och att det är där
SAMLA ansvar finns, kommer efter förfrågan controller Glenn Sandvik stötta SAMLA
även fortsättningsvis kring ekonomin.
Regional styrgrupp psykisk hälsa senaste möte 15 oktober
Christian informerar att Styrgrupp psykisk hälsa ställer sig bakom förslaget att förlänga
handlingsplanen för åren 2021–2022. Sara Svensson, brukarkoordinator från NSPHiG
och Jenny Rangmar, vetenskapligt stöd från FoU i väst, har arbetet med stärkt
brukarinflytande under 2020. Sara menar att det finns ett värde i ett fortsatt uppdrag i
någon form. Intresset och förståelsen ökar och därmed också behovet av stöd.
Det är fortfarande oklart kring vilka medel som kommer nästa år, så styrgruppen får
återkomma i den frågan när besked kommit.
Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg senaste möte 5 oktober
Ordförande är Jeanette Andersson, VästKom och vice ordförande är nu Anne-Marie
Svensson, VGR.
Reviderad riktlinje för SIP-Samordnad individuell plan snart godkänd, ska upp till VVG
den 3 november och därefter SRO. Uppdraget ”Stärkt arbete med SIP i VG” består av
tre delar som genomförs parallellt.
- Revidera riktlinjerna och ta fram nytt material
- Sprida materialet och utbilda utbildare
- Öka kunskapen om SIP hos våra invånare.
Antal personer med behov av samordning bedöms som stort. Många delar inom hälsa,
vård och omsorg berörs liksom det pågår ett flertal arbete som berör samordning.
SITIV har godkänt begäran om äskade medel för utveckling av SAMSA IT-tjänst enligt
det förslag ledningsrådet ställts sig bakom tidigare. Bland annat kommer en förbättring
av katalogstrukturen i SAMSA IT-tjänst och möjliggöra att t.ex. skolan kan anslutas.
Samtyckesrutinen är godkänd. Den nya rutinen skall brygga lagrummen Samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt Sammanhållen journalföring, rörande
samtycke till information i processen för in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Det handlar om informationsutlämnande respektive direktåtkomst vi
sammanhållen journalföring. Alla som arbetar i denna process skall veta att man
har rätt att ta del av information som tillhör processen.
Ledningsrådet har gett Lena och Solveig Högberg, VästKom uppdraget att utvärdera ÖK
och riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen. I utvärderingen ingår ”Webbkollen”
som innebär att genom intervjuer ta reda på hur den enskilde upplever
utskrivningsprocessen. Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Sverige har enats om att
under november 2020 genomföra en gemensam nationell uppföljning av hur
lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus fungerar i praktiken. I
samband med detta kommer Göteborgs Universitet göra en studie på ”Webbkollen”
som Västra Götalandsregionen, VGR använder.
Beslut - att SAMLA deltar i studien som är en del i utvärderingen av en trygg och säker
utskrivning.

Utkast delregional handlingsplan suicid
Hur skapar vi en gemensam organisation kring suicidprevention/SIP mm? Uppdraget
att gå ”Första hjälpen” utbildning borde finnas centralt i SAMLA.
Beslut - att ordföranden i samtliga utvecklingsgrupper förutom ordförande i in- och
utskrivningsprocessgruppen sammankallas för att tillsammans med MAS i Alingsås och
Lena arbeta med handlingsplanen. Viktigt att handlingsplanen beskriver en tydlig
metod som finns med i det dagliga patientarbetet. Lena bad också mötesdeltagarna att
inkomma med synpunkter på handlingsplanen.
5. Diskussion Kommunikationsplan i SAMLA
Jenny gjorde en kort repetition om syftet med en kommunikationsplan.
Mötesdeltagarna funderade kring vilket mandat de har och arbetade med
kommunikationsplanen i smågrupper.
Ibland upplevs det som oklart vad man som chef ska ta med sig att kommunicera ut i
sina verksamheter och vad som än så länge är arbetsmaterial.
Beslut - det ska tydligt definieras på samtliga möten vilken information som ska
spridas, till vem, när och hur. Varje UG gör en kommunikationsplan att koppla till
aktivitetsplanen.
6. Mötestider 2021
Beslut - Samordningsgrupp + politiken, heldagar:
21 maj
9 december
Samordningsgruppen utan politik:
Fysiska möten på fredagar heldag/halvdag med möjlighet till Skype tre gånger per
termin plus korta möten via Skype däremellan.
7. Övriga frågor
Monika poängterar vikten av att delta på våra samverkansmöten.
Samordningsgruppen är viktig då vi i SAMLA inte har strukturerade
närområdesgrupper som finns i de övriga delregionala områdena.
8. Planerade punkter till mötet 10 december
1. Uppföljning kommunikationsplan
2. Handlingsplan suicidprevention med organisationsstruktur
3. Mini-Maria och Socialmedicinska mottagningar
4. Rapport in- och utskrivningsprocessen psykiatri mm
9. Viktiga punkter på dagens möte
- Ordförandebyte januari 2021
- Mini-Maria mottagning
- Handlingsplan Suicid
- In- och utskrivningsprocessen psykiatri

Nästa möte är den 10 december
kl. 09.00 – 15.30 på Grand Hotel Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, Processledare

