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Uppdrag

0.

Presentationsrunda
Micaela hälsar alla välkomna och mötet öppnas med en presentationsrunda
då nya representanter är med vid dagens möte.

1.

Uppdragsbeskrivning för samordningsgruppen
Förslag till uppdragsbeskrivning för samordningsgruppen har tagits fram.
Beslut:

Samrådsgruppen tar beslut om att anta föreslagen uppdragsbeskrivning för
samordningsgruppen. Representation från Lerum saknas vi dagens möte men
Lerums representanter står bakom samrådsgruppens beslut. Ställningstagandet
bifogas protokollet.

2.

Samverkanspian för hälsa och den nära vården
Gruppdialoger förs kring framtaget utkast till samverkansplan som baserar sig
på de fokusområden och mål som samrådsgruppen lyfte fram vid föregående
möte, gällande vad tjänstemännen ska fokusera på under år 2018.
Beslut:
Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut om att anta föreliggande utkast till
samverkansplan med följande revideringar:
• sid 1, tillägg i tredje stycket:
“Arbetssättet i SAMLA utgår från huvudmännens samlade insats och
personcentrerat förhållningsätt för att skapa en helhet utifrån den enskildes
perspektiv
• sid 7, revidering i delmål 2:2 samt delmålets första mening:
“2.2 Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland
unga. Bruk och missbruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande”
• sid 8, revidering i delmål 3:1:
3:1 Personer med missbruk, nedsatt psykisk ohälsa och/eller komplex
problematik ska erbjudas integrerade insatser
• sid 9, revidering i sista mening i delmål 4:1:
“Genom att främja goda matvanor och god tandhälsa minskar risken för
sjukdomsrelaterad undernäring bland äldre”.
• sid 10, revidering i näst sista meningen i delmål 4:2:
“Äldres läkemedelsgenomgång ska samordnat ses över i syfte att minska
läkemedelsrelaterade problem”
Representation från Lerum saknas vi dagens möte men Lerums representanter
står bakom samrådsgruppens beslut. Ställningstagandet bifogas protokollet.
SAMLAs processledare får i uppdrag att ta fram en skrivelse som underlag för
fastställande av samrådsgruppens inriktningsbeslut inom respektive
nämnd/styrelse.
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3.

Socialmedicinska mottagningar och Mmi -Maria
Vid föregående möte fick processledaren i uppdrag att ta fram beslutsunderlag
för fastställande av samrådsgruppens inriktningsbeslut i berörda nämnder och
styresler.
Politiken lyfter vid dagens möte fram vikten av att vårdcentralerna samverkar
kring gemensam resurs gällande läkarmedverkan på mottagningarna. Det är
viktigt att den läkare som arbetar på mottagningarna har kunskap och
kompetens inom området samt intresse för målgruppen. 1 SIMBA-området är
det en och samma läkare som bemannar samtliga fyra socialmedicinska
mottagn ingar.
HSN V har erhållit nationella medel för arbetet med psykisk ohälsa som kan
användas för anställning av projektledare omfattande 50 % under år 2018, vars
uppdrag blir att hjälpa till med de pratiska delarna som behövs för att starta
upp ett integrerat arbete samt i det integrerade arbetet fungera som SIP
samordnare. Där utöver utreda förutsättningarna att samlokalisera med Min
Mariamottagningar. Angreppsättet med verksamhet som erbjuder integrerade
insatser från kommun, primärvård och psykiatri samt samlokalisering med Mmi
Mariamottagningar skapar förutsättningar för att nyttja kommunens och
primärvårdens resurser bättre samt reducerar risken för att en ungdom ska
hamna mellan stolarna i övergången till vuxenålder. Då vi inte hört talas om att
detta arbetssätt tidigare provats kommer vi att undersöka möjligheterna att
bedriva följeforsking inom ramen för arbetet.
Beslut:
Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut om att översända föreliggande skrivelse
till berörda nämnder och styrelser för fastställande.
Representation från Lerum saknas vid dagens möte men Lerums representanter
står bakom samrådsgruppens beslut. Ställningstagandet bifogas protokollet.

4.

SIMBA-team och första linjen inom barn och unga-området
Inom SIMBA-området har man under några år arbetat med att tydliggöra första
linjens uppdrag och vilka som samverkar på första linjen genom att skapa en
samverkansstruktur med SIMBA-team bestående av representanter från
socialtjänst, elevhälsa och primärvård som träffas varje vecka. Detta har
medfört att barn och unga i behov av integrerade insatser snabbt kommer till
vård och behandling samt att den erhålls på rätt vårdnivå. SAMLAs
samordningsgrupp vill starta upp ett projekt för att skapa liknande
samverkansteam SAMLA, utifrån lokala förutsättningar, som finns i SIMBA
kring barn och unga psykiska hälsa. Arbetet förutsätter att en projektledare på
50% anställs, till en kostnad av 450 000 kr/år, under tre år och att Västra Hälso
och sjukvårdsnämnd tillskjuter implementeringsresurser till primärvården
Beslut:
Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut i enlighet med samordningsgruppens
förslag att starta upp ett projekt för att skapa liknande samverkansteam på
första linjen i SAMLA utifrån lokala förutsättningar, som finns i SIMBA kring
barn och unga psykiska hälsa.
-

4

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd tillskjuter implementeringsresurser till
primärvården när struktur för samverkan fastställts och beslut om vilka
vårdcentral som ska ansvara för tilläggsuppdraget beslutats, vilket sker utifrån
intresseanmälan och fastställda kriterier.
-Processledaren får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att använda
sig av de nationella stimulansmedel som kommunerna och regionen får för att
arbeta med psykisk ohälsa för anställning av en projektledare.
Representation från Lerum saknas vi dagens möte men Lerums representanter
står bakom samrådsgruppens beslut. Ställningstagandet bifogas protokollet.
-

SAMLAs processledare får i uppdrag att ta fram en skrivelse som underlag för
fastställande av samrådsgruppens inriktningsbeslut inom respektive
nämnd/styrelse.

7.

Övrigt
På förekommen anledning förs dialog kring hur samrådsgruppen ska säkerställa
att den är beslutsförmögen fram över om det saknas representation från någon
nämnd eller styrelse. Enligt samrådsgruppens uppdragsbeskrivning ingår i var
och ens uppdrag som representant att i förväg lämna synpunkter vid förhinder
och i efterhand inhämta information från sammanträdena.
Lerums politiker har till dagens möte muntligen via ordförande inlämnat sina
ställningstagande till beslutspunkterna.
Beslut:
Samrådsgruppen fattar beslut om att vid avsaknad av representation ska
berörd styrelse eller nämnd inför mötet skriftligen inlämna signerade
ställningstagande till de beslutspunkter som kommer att hanteras på mötet.
Önskemål finns från både tjänstemän och politiker i Lerum om att mötestider
för 2018 förläggs till dagar då Dennis Jeryd även kan delta, med anledning av att
han hade andra möten inplanerade när tiderna fastlades. Samrådsgruppen
finner att det under innevarande år inte är möjligt att finna nya tider.
Beslut: Mötets representanter tar beslut om att bibehålla de redan inplanerade
mötestiderna för år 2018, då bedömningen är att vid flytt av dagar är risken
stor att mötet tappar ännu flera representanter.
Tider för årets återstående inpianerade dagar:
4 maj kl.13:00-16:30
7 december kl.13:00-16:30
Båda dagarna börjar med gemensam lunch kl.12:00
Kallelser till möten. Samrådsgruppen enas om att processledaren ska utgå från
att representanterna kommer till möten de blir kallade till om de inte hör av sig
och meddelar förhinder.
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Vid protokollet
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