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Sammanfattning
Ny representation i Samordningsgruppen

Nya representant är Monika Bondesson, Sektorchef stöd och omsorg Lerums kommun och nu
också vice ordförande i SAMLA.
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg i VG
• Förvaltningsplanen beslutad 22 januari

• Bemanning Påskhelgen 2020 beslutades att samtliga delregioner får hantera frågan
Samordningsgruppen beslutade på dagens möte att ingen extra bemanning på de röda dagarna
under påskhelgen behövs. Det krävs däremot noggrant förbereder inför och samtliga parter
bemannar upp dagen innan och dagen efter helgen.
Samverkansplan SAMLA 2020 –
Handlingsplanen är redigerad och den är nu benämnd Samverkansplan. Förslaget är att föreslå
Politiska samrådet den 27 mars att besluta att planen ska gälla 2020 – 2023.
Utvecklingsgruppernas Handlingsplan med aktiviteter ska vara separata dokument. Syftet med att
ha dessa aktivitetsplaner separata är att de förändras över tid.

Sammanfattning
Planerade aktiviteter i SAMLA 2020
Suicidprevention Äldre – ”Första hjälpen”-utbildningar, en nationell tvådagars-utbildning. 100
stycken personer kommer att få ta del av utbildningen i Lerum och Alingsås under våren. Frågan
om fler utbildningar för andra målgrupper diskuteras i de olika utvecklingsgrupperna.
Dialogmöte mellan Mobil närvård & Närsjukvårdsteam - Fokus på ett nuläge och hur vill vi ha det i
framtiden.
Brukardialoger – Två tillfällen planerade, nu under våren med teama Rehabilitering och under
hösten Munhälsa/tandvård.
Samverkansdialog – Fokus på in- och utskrivningsprocessen så att dialogerna ska bli ännu bättre
mellan de olika parterna.
Mini-Maria mottagning – Arbetet startar upp under februari med en samordnare på 30 %.
Styrgrupp och arbetsgrupp utsedd.
Socialmedicinsk mottagning – Alingsås mottagning är nu igång och arbetet med Lerums
mottagning har påbörjats.
SAMLA-team barn och unga – Teamen har varit igång i 4 månader och det går framåt.
Kontinuerliga möten krävs för utvärdering och uppföljning för att få det som fungerar bra att bli
ännu bättre.

