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1. Välkommen, presentationsrunda
Cathrine Thanner, ordförande hälsar välkommen till dagens Skype möte.
2. Minnesanteckningar 2020-10-23
Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar, läggs därmed till handlingarna.
3. Avstämning SAMLA Covid-19
Dokumentation sker i separat dokument som skickas ut direkt efter mötet och
publiceras på hemsidan.
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4. SAMLA-team barn & unga
Malin, ordförande i barn och unga informerade om att det varit en dialog i styrgruppen
och i de två teamen om förslag på ett namnbyte av SAMLA-team barn & unga”. Orsak
till detta är att det är svårt i dialog ut till andra aktörer då SAMLA står för
vårdsamverkan Lerum Alingsås och gäller flera målgrupper. Förslag på namn
diskuteras. Små förändringar görs också i modellbeskrivningen då teamen nu efter
första året identifierat vissa förbättringsförslag.
Beslut – Samordningsgruppen beslutar att namnet ändras till Samverkansteam barn &
unga.
5. Diskussion Socialmedicinsk mottagning
Susanne Kurkela är inbjuden för att föra en dialog kring Socialmedicinsk mottagning
utifrån det pågående arbetet med en omstrukturering. Anna-Karin Boja som är
delregional samordnare i detta arbete hade förhinder att delta. Det är framtaget tre
olika exempel på processkartläggningar och en av dem är processen ”Remiss från
vårdcentral” för att få kontakt med mottagningen. AG har identifierat att på
mottagningen behövs en sjuksköterska och en socionom för att samordna arbetet och
arbeta med att identifiera den enskildes behov. Förslag är att mottagningen har öppet
ca 15–20 timmar i veckan. I samband med denna diskussion har primärvården en viss
oro om hur de ska kunna finansiera en sjuksköterska på mottagningen. På
mottagningen finns önskemål att det är tydligt att Öppenpsykiatrisk mottagning, ÖVM i
Alingsås ska ha en konsultativ roll via fysiska inplanerade möten eller digitalt. Det är
viktigt att de enskilda inte ska in i psykiatrin i onödan utan få den hjälp de behöver på
mottagningen.
Lena informerade om att 2021 kommer det att finnas en mindre finansiering från
HSN V på 500 000 kronor. Dessa medel skulle initialt kunna användas till finansiering av
en sjuksköterska i piloten. Vårdcentralerna ser detta som positivt och primärvårdens
representanter tar med sig frågan om det finns en sjuksköterska inom någon
verksamhet som skulle vilja arbeta 50% på mottagningen.
Katarina Andersson frågade om det finns möjlighet finansiera än läkare. Detta ses inte
som någon möjlighet utan samverkan sker med den enskildes vårdcentral och läkare
där. Det ses som en fördel att det sker en interaktion med vårdcentralens professioner
för att se de enskilda ur ett helhetsperspektiv, en möjlighet att se hela personens hälsa
då de ofta har en samsjuklighetsproblematik. Positivt! Även Ann-Sofi, tjänsteman på
HSN V ser fördelar med att den enskildes vårdcentral är involverad, det blir inte så
sårbart då.
Anna-Karin går vidare med arbetet i arbetsgruppen och tar fram en ny
modellbeskrivning och en struktur framåt, där även dokumentationsproblematiken får
lösas. Viktigt att bygga upp en struktur där vårdcentralerna blir involverade. De tre
processkartorna bifogas anteckningarna.

Beslut - Bemanna upp en halvtid sjuksköterska på 20 timmar/vecka från primärvården
och en socionom från kommunen. Mottagningen har då öppet 20 timmar i veckan.
Preliminär start av mottagningen i februari och slutlig avstämning på
Samordningsgruppens möte den 29 januari 2021. Om tidigare beslut behöver tas läggs
denna punkt till dagordningen på SAMLA veckoavstämning Covid-19.
6. In- och utskrivningsprocessen Jul & Nyår
Samma modell som förra julen och på påskhelgen. Alingsås Lasarett håller i taktpinnen
under dessa mellandagar som innebär att de avsätter tider för planering med kommun
och primärvård. Möten sker inför dagarna som infaller efter helgdag. I år är datumen
den 28 december 2020 och den 4 januari 2021. Lasarettet bemannar upp de kritiska
dagarna och det är viktigt att samtliga ingående parter är ödmjuka i detta arbete.
7. Pilot Samordningsfunktion
Marie Lundell, ansvarig samordnare för pilotprojektet i SAMLA är inbjuden för en kort
rapport. Initialt fanns det ingen färdig ram om hur denna funktion skulle användas
utan det har varit upp till varje vårdcentral att forma. Detta har inneburit frustration
för en del men hos andra har det inneburit ett stort arbete med samordning.
Funktionen är mycket uppskattad och mycket arbete har gjorts med att få kontakt med
övriga vård- och omsorgsgivare, kommuner, närstående, olika mottagningar och
sjukhus. Om man är patient och har flera olika vårdkontakter har funktionen hjälpt till
att samordna vård- och omsorgsgivarna eller hjälp med kontakt när det är oklart vart
de ska vända sig.
En enkät har delats ut på avdelning 5 på Alingsås Lasarett med fråga om de efter sin
utskrivning önskade kontakt med sin vårdcentral där de är listade. Få svar har kommit
in som är svårt att använda i en utvärdering. Fördelar med samordningsfunktionen ses
att vårdcentralen efter att patienten skrivits ut från exempelvis sjukhus, kan ringa upp
patienten och fråga om hen behöver hjälp med något. Tyvärr fortsätter inte projektet
efter årsskiftet och en överlämning av patienter som deltagit pågår. Christina Nyström
framförde att akutmottagningen på Alingsås Lasarett har uppskattat
samordningsfunktionen mycket och tycker det är synd att det inte blir en fortsättning.
Slutledning av att det är kort tid med ett år då det tar lång tid för att implementera ett
nytt arbetssätt. En slutrapport kommer i början av 2021.
8. Beslutspunkter
Beslutspunkterna Kommunikationsplan och Uppdrag för delregional samordnare för
SIP flyttas till den 18 december på avstämningen covid-19 eller till första mötet i
januari 2021.
9. Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg senaste möte 9
december
Lena och Solveig hade en genomgång av resultatet på utvärderingen av
Överenskommelsen och riktlinje för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
på ledningsrådet igår. Kommunforskning i Västsverige, KFi drog en sammanfattning av
deras två rapporter och den enkäten de samlat in fakta med under hösten. Lena drog
en kortversion av resultatet av utvärderingen på mötet och den bifogas
anteckningarna. Bifogar även KFi PP-presentation.

10. Överlämning till ny ordförande och vice ordförande 2021
Cathrine Thanner överlämnar ordförandeskapet för 2021 till Monica Bondesson,
Lerums kommun och vice ordförande kommer att vara Christina Nyström, Sjukhusen i
väster (Alingsås lasarett).
11. Information från VVG
Agendan till VVG möte 11 december innehåller punkter som Färdplan nära vård,
Framtidens vårdinformationsmiljö och fråga om en regional rutin för oenighet behöver
tas fram då två värdsamverkansområden är berörda. Samordningsgruppen tror inte att
detta är en lösning som är görbar, bättre med dialog mellan parterna i tidigt skede. Det
är viktigt att se uppkomna händelser utifrån ett lärande.
Den reviderade riktlinjen för Samordnad individuell plan, SIP är nu publicerad och en
implementering är påbörjad och i SAMLA kommer det att ges utbildning till nya chefer
i början av 2021.
Det ska genomföras en översyn av nuvarande struktur för samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna, inom hälsa, vård och omsorg, på såväl länsnivå
som delregional nivå. Utifrån denna översyn ska det tas fram förslag lednings- och
samverkansstruktur. Översynen ska genomföras av en extern part som är Chalmers
och Chi där ansvarig är Patrik Alexandersson. Det ska ske intervjuer i de delregionala
områdena och fem personer ska utses från kommun region och från politiken.
Förslag att det är ordförande och vice ordförande som blir intervjuade och ombesörjer
att kontakta politiker.
12. Övriga frågor
Mobil närvård och fortsatt riktning i SAMLA
Karolina Wolmhag, delregional samordnare i SAMLA har haft som uppdrag att ta fram
ett nuläge som nu är klart. Det resulterade i ett dokument som beskriver detta och
finns publicerat på hemsidan. Hur önskar Samordningsgruppen att arbetet ska gå
vidare med mobil närvård? Vi är nu i omställningen och i den ska man arbeta mer i
team. I SAMLA bör vi tänka mer funktion än person när det gäller Mobila läkare i
hemsjukvården. När läkare inte varit på plats har det fungerat otillfredsställande enligt
kommunen. Samordningsgruppen tar med sig frågan.
Hur ska både primärvården och specialistvården samverka med mobil närvård? Det
behöver bli en mer känd vårdform. Vårdformen behöver struktureras upp. Viktigt att
alla vet vad vi pratar om, vad vi menar. Vem bär ansvaret för en specifik uppgift, hur
dockar vi in i varandra, Hur går vi vidare? För sårbart när det hänger på en engagerad
läkare. Vi behöver dels omhänderta det vi har arbetat fram och även fortsätta med
vidareutveckling. Karolina Wolmhag behåller sin roll och frågan tas till äldregruppen

igen och vid behov tas frågan åter upp i Samordningsgruppen. Planen för 2021 är att
anordna nätverksträffen mellan NSVT och Mobil närvård + HSV för att få samsyn.

Drogpolicy - Rutin drogremiss
Remiss för drogtester som skolor kan använda när de skickar till vårdcentralen. Lena
skickar ut dokumentet på remissrunda och rutinen beslutas om inga invändningar
inkommer. Önskemål om start den 1 januari 2021 och publiceras på hemsidan under
barn och unga. Synpunkter Lena tillhanda senast den 20 december 2020. Lena skickar
ut rutinen direkt efter mötet.
Årsrapport 2020
Lena informerar om att det är dags att skriva årsrapporten för 2020. Ordföranden i UG
kommer att få stötta i arbetet. Rapporten ska redovisas den 29 januari 2021 på
Samordningsgruppen.
13. Planerade punkter till kommande möte
- Årsrapport 2020
14. Viktiga punkter på dagens möte
- Nytt namn på SAMLA-team barn &unga
- Socialmedicinsk mottagning
- Information avslut pilot samordningsfunktion

Nästa möte är den 29 januari kl. 08.30 – 12.00 på Skype

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, Processledare

