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Sammanfattning
Pilotprojekt i SAMLA till hösten 2019
Inbjuden gäst Sofia Hedenlund, koncernkontoret och programledare Nära vård informerar om pilotprojekt
i SAMLA med en samordningsfunktion på samtliga vårdcentraler. Uppdragets syfte är förbättrad
samordning för individer med särskilda komplexa behov. Individ och närstående ska vara delaktiga,
informerade och känna trygghet i sin situation och allt ska hänga ihop. Det är viktigt att parterna har en
gemensam överblick och samordnar sig kring planer och insatser tillsammans med individen och
eventuella närstående. Vårdcentralerna har samordningsansvaret, förstärkning av resurser behövs för att
vara tillgänglig för alla parter såsom kommun, sjukhus etcetera. Diskussion pågår om hur utformningen ska
se ut, vilken profession mm. Se bilaga till protokollet.

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
In- och utskrivningsprocessen enligt ny lag VG Överenskommelse/Riktlinje och rutin är komplex. Det är
svårt förändra en kultur och implementera ett nytt arbetssätt som måste till. Viktigt följa statistik över tid
och det görs. Ny utdataportal förväntas komma efter sommaren som innebära att det är fler indikatorer
som kan följas. Det är viktigt veta hur den enskildes upplevelse av vårdövergångarna är, en inte helt lätt
fråga hur det ska göras. Det som kommer att bli möjligt när utdataportalen kommer är att följa
återinskrivningar inom 30 dagar. Följeforskning pågår och en delrapport kommer inom kort.

Sammanfattning
Socialmedicinska mottagningar
Christian Sandgren, ordförande i styrgruppen för projektarbetet informerar om hur arbetet har framskridit
och att det nu är en projektrapport och en Modellbeskrivning framtagen, publiceras på hemsidan inom kort.
•

Målgruppen är personer över 18 år med missbruksproblem

•

Christian poängterar att det ska vara ”en väg in”

•

Lokal finns i Alingsås och är snart under ombyggnad. Lerum letar lokal men är optimistiska

•

Tidsplanen är att Alingsås kan starta mottagning tidig höst och Lerum början av 2020

•

Delat huvudmannaskap och ekonomiska ramarna behöver tydliggöras i avtal som ska skrivas

Beslut: Modellbeskrivning Socialmedicinska mottagningar vuxna i SAMLA antogs

Sammanfattning
Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa, införande av SAMLA – team
Projektledare Karin Svensson informerar om arbetet och att det nu finns en framtagen projektrapport och en
Modellbeskrivning, publiceras på hemsidan inom kort.
•

Målgruppen är tidiga insatser för barn och unga 6-10 år med lindrig psykisk ohälsa, inga akutfall

•

Tidig insats ska förhindra försämrat mående och eventuell specialistvård.

•

Involverade samverkansparter är socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola

•

Tidigare insatser innebär, rätt tid, rätt hjälp och på rätt nivå

•

Karin lyfter att det är viktigt med delaktighet från barn/unga

•

Två vårdcentraler, Närhälsan Floda vårdcentral i Lerums kommun och Vårdcentralen Centrum Bräcke diakoni i
Alingsås kommun har fått uppdraget

•

Barnpsykologer är nu anställda på dessa två vårdcentraler och de börjar i slutet av augusti 2019

•

Tidsplan när teamen är på plats är 1 september 2019 och en kick-off ska vara i slutet av augusti

Beslut: Modellbeskrivning Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa, SAMLA – team antogs.

