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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda. Åsa är med för första gången, Rebecca Kullberg ersätter
från och med detta möte Anders Hjälm i utvecklingsgruppen och Elisabeth är
inbjuden från NSPHiG.

2.

Brukarmedverkan
Elisabeth berättar om NSPHiG som bildades för elva år sedan av dåvarande
regering, utifrån bifogad PP-presentation.

2

Angående brukarrepresentation i utvecklingsgruppen samt kommande projekt
kring första linjens uppdrag tar Elisabeth med sig frågan till sina nätverk.
Elisabeth undersöker möjligheterna att hitta personer med lokal förankring. Om
inte detta är möjlig, har NSHPiG möjlighet att representera brukarna.
Elisabeth återkommer till undertecknad med förslag på representant/er till den Elisabeth
30 april.
3a. Socialmedicinska mottagningar
Annons ligger ute för rekrytering av processledare. Utvecklingsgruppen beslutar
att Maria, Eva, Kajsa eller Richard tillsammans med undertecknad ansvarar för
rekryteringen. Utvecklingsgruppen tar också beslut om att Christian, en eller två
primärvårdsrepresentanter samt Kajsa eller Richard kommer att agera som
styrgrupp för projektet. Styrgruppen får i uppdrag att ta fram en projektplan
tills utvecklingsgruppen träffas den 20 augusti. Då behöver även en arbetsgrupp
till processledaren beslutas. Lämpligen ingår personer på enhetschefsnivå. För
att få en positiv progress i processen föreslås styrgruppen träffas en
gång/månad och arbetsgruppen varannan vecka.
3b. Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen
Utifrån dialogen vid föregående möte har undertecknad tagit fram ett utkast till
uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen som mötesrepresentanterna antar
och sänder vidare till samordningsgruppen för fastställande.
4.

Checklista för kostnadsfördelning vid HVB placering
Punkten bordläggs till mötet den 20 augusti då ÖVM inte är representerade vid
dagens möte.

5.

Patienter med funktionsnedsättning och som av särskilda skäl har
behov av medföljande personal
En överenskommelse kring ansvarfördelning kring medföljande personal till
sjukhus för patienter med funktionsnedsättning har tagits fram i Södra Älvsborg
när Alingsås och Lerum var en del av den samverkansorganisationen. Nu har
Södra Älvsborg reviderat överenskommelsen och därefter översänt den till
SAMLA. Ingen representant från SAMLA var med i revisionsarbetet.
Utvecklingsgruppen antar överenskommelsen och sänder den vidare till
samordningsgruppen för fastställande.
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6.

SAMLAs handlingsplan för hälsa och den nära vården
I november tog SAMLAs politiska samrådsgrupp fram en samverkansplan för
hälsa och den nära vården för år 2018. I mars hade samordningsgruppen
tillsammans med ordföringarna för utvecklingsgrupperna och kommunernas
hälso- och sjukvårdansvariga representanter två arbetsdagar för att ta fram en
handlingsplan till den politiska samverkansplanen. Fokus i handlingsplanen för
Psykisk ohälsa/missbruk-området är det beslutade utvecklingsarbetet samt
arbetet med att göra SIP som en naturlig del av det praktiska
samverkansarbetet. Samordningsgruppen kommer att följa hur många SIP:ar
som upprättas, samt kvaliteten ur brukarens perspektiv genom SIP-kollen. Det
är viktigt att utvecklingsgruppens representanter för en dialog med personal för
de verksamheter de representerar hur man ska arbeta med handlingsplanen.

7.

Avvikelsehantering i samverkan
En arbetsgrupp har på uppdrag av samordningsgruppen tagit fram förslag till
rutin för avvikelser/händelser i samverkan. Dialog förs kring förslaget som
kommer att gå upp till samordningsgruppen för beslut den 4 maj.
Representanterna i grupp får i uppdrag till den 30 april att sända över
information till undertecknad om vem som ska vara mottagare av
avvikelser/händelser i samverkan samt vilken postadress de ska skickas till.

8.

SAMLAs kommande hemsida
En regionalt anställd kommunikatör har i dialog med vårdsamverkansorganisationerna tagit fram en struktur presentation av både det regionala och
delregionala vårdsamverkansarbetet. Undertecknad visar den struktur som
tagits fram. På grund av tidsbrist finns det inte möjlighet till att föra dialog
delregionalt kring innehållet i detta skede utan undertecknad lägger in
information med målsättningen att hemsidan ska kunna göras tillgänglig den 1
maj. Under hösten kan förslagsvis en arbetsgrupp tillsättas för genomgång och
vid behov revidering av innehållet.

9.

Övrigt
Lokal den 20 augusti. På förfrågan ändras lokalen till Lerums kommun lokaler
på Stationsgatan 10. Samling i receptionen i socialtjänsten lokaler.
Aktuellt inom verksamheterna I september öppnar Lerums kommun ett
stödboende omfattande elva platser för personer med missbruk.
Habilitering och hälsa genomgår en stor organisatorisk förändring där fyra
områden slås samman till ett. Området i sin tur är uppdelta i Barn och ungdom
samt vuxna. Inom primärvården finns stort fokus på den nya RMR:en gällande
ansvarsfördelingen mellan regionens olika verksamheter. I Alingsås pågår en
stor omorganisation efter att LSS gick över till äldreomsorgen vid årsskiftet.
Fokus nu ligger på att identifiera processer och hitta nya samverkansformer
inom förvaltningen och med kommunens övriga verksamheter.

Samtliga
representanter
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Inom ungdomsmottagningarna pågår ett intensivt utvecklingsarbete bland
annat kring digitalisering samt tillgänglighet som resulterat i öppettider även på
lördagar. 40% av ungomaran som kommer till ungdomsmottagningarna är
mellan 18-25 år. Ungdomsmottagningarna upplever bekymmer med att
vårdcentralerna hänvisar många unga till ungdomsmottagningarna, vilket
medför en risk för att de unga faller mellan stolarna. Ingvor kommer att bjuda
in sig till vårdcentralerna för dialog kring ungdomsmottagningarnas uppdrag.
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk Christian lyfter behovet av
gemensam genomgång av överenskommelsen för att säkerställa att det finns
en samsyn kring tolkningen av överenskommelsen. Utvecklingsgruppen
beslutar att gå igenom överenskommelsen vid nästa möte i utvecklingsgruppen.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

