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1. Välkommen, presentationsrunda
Efter en gemensam lunch hälsar Catharina Johansson, ordförande välkommen och samtliga
presenterar sig.

√
√
√
√
√
√
√

2. Vad händer i vår omvärld
Samverkansstrukturen ändras i SAMLA då det nu finns två styrgrupper med arbetsgrupper
under UG Barn och unga/UG Psykisk hälsa och missbruk. Mobil närvård ingår i UG Äldre då
det regionala projektet upphör december 2018.

3. Information
Projekt DiREKT – Projektet har fått 25 miljoner men framförallt vill SAMLA delta i detta
projekt som kommer att innebära att verksamheterna får avsätta personal till utbildning.
I augusti gavs information om modell för genomförande på VVG – Vårdsamverkan Västra
Götaland och under september/oktober pågår planering, rekrytering samt samtal och
förankring med delregionala vårdsamverkansorganisationer.
Projektet önskar snarast svar från om intresse finns att delta i projektet (intresseanmälan).
Under december till februari (2019) sker utbildningar av metodledare från mars 2019 till
februari 2020 sker utbildning av deltagare. Samordningsgruppens ställningstagande idag är
att det är svårt genomföra ett projekt som är så stort och kräver stora personella resurser.
Catharina har efter mötet meddelat att SAMLA avstår medverkan i projektets i dess
nuvarande form.
Sluta Faxa, använda NPÖ – Projektledare Siw Torstensson har och kommer att ha möte i
SAMLA med anledning av att SAMLA anmält sitt intresse. Den 7 november träffar
projektledaren personer från SAMLA och efter detta möte hoppas vi veta mer om
fortsättningen. Då kan det bli aktuellt att Lena sammankallar en grupp.
Catharina inledde grupparbetet kring nästa års mål med att tala om trender i samhället som
påverkar oss i samverkan, som integration, stigande förväntningar på välfärden, kompetens
konkurrens, ökad polarisering, ökad bostadsbrist, digitalisering, minskad tillit mm.
Hur kan vi tänka in ny teknik på ett naturligt sätt när vi genomför förändringsarbete?
Se bifogat bildspel från dagen.

4. Handlingsplan psykisk hälsa
Denna handlingsplan är gemensam för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna
via kommunalförbunden och Västkom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan
regionalt, delregionalt och lokalt. Arbetet med prioritering av mål har skett på bred front
med deltagande tjänstemän från kommun och region från samtliga vårdsamverkansområden
i syfte att skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska göras. Från SAMLA ingår 3
representanter i den regionala styrgruppen. Handlingsplanens fokusområden:


Förbyggande och främjande arbete

 Tillgängliga tidiga insatser
 Enskildas delaktighet och rättigheter
 Utsatta grupper
 Ledning, styrning och organisation
Målgruppen är de individer och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har
behov av vårdåtgärder och insatser från både kommunen och regionen.
Grupper som särskilt bör uppmärksammas:
 Barn och unga
 Psykisk ohälsa och/eller missbruk
 Äldre och personer med vård i livets slut
Personer med funktionsnedsättningar finns i alla åldrar och inkluderas i de grupper som
särskilt bör uppmärksammas.
Finns det delar i den regionala planen som vi behöver ta in i den lokala planen utöver det vi
har idag?

5. Genomgång och grupparbete av Handlingsplanen i SAMLA och vad ska vi
fokusera på 2019 och fokus på psykisk hälsa
Fokusområde 1 vad gäller samverkan vårdplanering och omhändertagande på rätt nivå
räcker över samtliga målgrupper.
Grupparbete gjordes utifrån Utvecklingsgrupperna i SAMLA – Äldre, Barn och unga, Psykisk
hälsa och missbruk.
Sammanfattning av dagens arbete
Äldre
- Fokusområde 1, samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
tagit mycket tid, Styrgrupp/arbetsgrupp SAMSA.
- Patientens resa, fördjupning gjord med 12 patienter – God erfarenhet
- Inför 2019 – ta bort en del aktiviteter
- Säkerställa hemgång från sjukhus
- Avvikelser viktigt arbeta med kontinuerligt
- Riskförebyggande åtgärder psykisk ohälsa för äldre
- SIP – följa antalet, hur är kvaliteten av SIP, mäta utifrån att fråga.
- 4 och 5 utgår som särskilt fokusområde
- Riskförebyggande riktlinjen blir fokus psykisk ohälsa
- Vissa nyckeltal för ex. mobil närvård.
Barn och unga
- Barn unga psykisk hälsa. Första linjen – uppdaterad

-

Indikatorer – skolnärvaro, fullständiga studier.
Digitala skolhälsostudier.
SAMLA team
Ingå i nationellt arbete med skolverket.
Förebygga missbruk/beroende
Integrerade arbetssätt ”Mini Maria”
Avvikelser

Psykisk hälsa och missbruk
- Socialmedicinsk mottagning i Lerum och Alingsås, Alingsås uppstart våren 2019
- Lerum kartlägga och uppstart höst 2019?
- SIP – implementera detta
- Avvikelser
Arbetet får fortsätta i respektive Utvecklingsgrupp under hösten.
Gruppen var överens om att ha ett gemensamt fokus på psykisk hälsa.

6. Få ordning och reda på kommunikationen för att skapa en struktur för
sättet att kommunicera och skapa ett medvetet kommunikationssystem
Inbjuden till denna punkt är Josefin Lantz, kommunikatör i Göteborg. Se bifogat bildspel.
Brainstorming och gula lappar var en arbetsmetod som användes.
Ett försök att nå ut snabbare med minnesanteckningar ska göras av Lena som kommer att
sammanfatta anteckningarna i en PP-presentation direkt efter/under mötet.
Fortsättning av detta arbete kan ske i Utvecklingsgrupperna. Lena och Catharina kommer att
titta på hur vi kan formulera ett kommunikationssystem i SAMLA så att ansvar,
representation och roller blir tydligare.

7. Avslutande middag på Grand Hotell Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

