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1.

Välkommen, presentationsrunda
Christian Sandgren, ordförande hälsar välkommen.
Presentationsrunda då det idag är nya representanter.
Emma Noring som representerar psykiatrin på SÄS, Susanne Kurkela som
kommer att ta över efter Tanja som slutar, Helena Blomqvist som är adjungerad
från Rehab och Karolina Wolmhag, delregional samordnare med uppdrag kring
in- och utskrivningsprocessen och SIP som är viktiga frågor i UG.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-10-16
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
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3.

Information: Sysselsättning och AME – Arbetsmarknadsenheten
från Lerum – inbjuden gäst Marie-Louice Hellström, Lerums kommun.
På föregående möte lyftes förslaget att bjuda in personer fån kommunerna och
därefter Samordningsförbundet för att identifiera de gemensamma resurserna
och dela information med varandra.
Marie-Louice är chef för AMF-Arbetsmarknadsenheten i Lerums kommun. Hon
ansvarar också för daglig verksamhet och är personligt ombud. För att få daglig
sysselsättning krävs ett beslut. Det finns ofta en klar sjukdomsbild som ex.
depressioner, ångest, personlighetsstörning, psykos, eller någon form av
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där personen behöver stöd med
metoder att hantera sin vardag. För att vara inskriven på AME krävs ett beslut
från myndighet eller AF-Arbetsförmedlingen. Det är viktigt med beslut då det
handlar om att personen kanske ska hantera ex. maskiner. Personen har ofta
flera problem ex. språkproblem/psykisk instabil mm. En del av dessa personer
återkommer ofta och hade många gånger behövt en diagnos då de ofta är
outredda. Långvarig arbetslöshet knäcker många och det blir svårt att motivera
dem. Det finns också en öppen verksamhet som inte kräver något beslut och
det kan innebära att vara ute och promenera, fika mm för att bryta en isolering.
De personer som har ett aktivt missbruk måste kommunen arbeta med för att
de ska komma in på arbetsmarknaden så snart som möjligt för att få ett
självständigt liv.
Integrerade och samordnade insatser behövs/en strategi och det är många
gånger svårt enligt Tanja.

4.

Handlingsplan med aktiviteter 2020
Genomgång av handlingsplanen med dess aktiviteter som uppdateras under
mötet. Några punkter från handlingsplanen förtydligas i minnesanteckningarna.
Kopplat till aktiviteterna finns nu en kommunikationsplan som förtydligar vad
som ska ut i respektive organisation via UG representanterna.
Psykiatriprocessen i SAMLA
Det är nu beslutat att UG psykisk hälsa och missbruk omhändertar processen
kring in- och utskrivning psykiatri. Detta innebär dock inte att processen ska
vara annorlunda än den är för personer inom somatiken. Det är viktigt att
samtliga parter är införstådda i processen. Det finns delar i processen som inte
fungerar optimalt idag men det är meningen att alla tillsammans
vidareutvecklar den för att det ska bli bra för den enskilde.
Ett exempel som lyftes vara att inte alla personer som varit inneliggande inom
slutenvården blev inskrivna i IT-tjänst SAMSA utan hanterades genom
kommunikation/dialog utanför systemet. Det görs inte heller många avvikelser
på dessa ärenden. Karolina har tillsammans med en AG på uppdrag av UG

samverkan vid in- och utskrivningsprocessen har tagit fram förslag till en
delregional tillämpning som även kan gälla psykiatriprocessen. På nästa möte
presenteras den av Karolina.
Beslut: Stående punkt på agendan och varje representant tar med sig frågan
hem till sin verksamhet om vilka utvecklingsmöjligheter de kan identifiera kring
in- och utskrivning inom psykiatrin till nästa möte i januari 2021. Maila till lena
och Karolina som sammanställer inkomna svar.
SIP
Reviderad regional SIP riktlinje är nu beslutad och finns publicerad på
Vårdsamverkan hemsida. Regionalt utbildningsmaterial SIP för chefer är
framtaget. Behov av utbildning för chefer, framför allt nyanställda? Detta får
inventeras i respektive verksamhet och återkopplas vid nästa UG och det går
bra att skicka till Lena eller Karolina som ansvarar för utbildningen i SAMLA.
Utbildningen planeras genomföras under våren 2021.
Suicidprevention
utbildning Första hjälpen utfört i båda kommunerna under hösten. 2021
planeras utbildning av fyra instruktörer som sedan ska fått uppdraget att
utbilda i SAMLA. En delregional handlingsplan håller på att tas fram
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Socialmedicinsk mottagning
En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram en ny gemensam
modellbeskrivning för socialmedicinsk mottagning för vårdsamverkan Lerum
och Alingsås - SAMLA under november 2020, uppdrag för detta är framtaget.
Det är viktigt att socialmedicinsk mottagning är ett komplement till vad vi idag
kan erbjuda, och att det är av vikt att vi inte bygger parallella spår som enbart
blir ett extra steg för både den enskilde och de professionella i nätverket.
Frågan kring vilka resurser som varje organisation ska medverka med är inte
löst och frågan kommer att föras upp till Samordningsgruppen.
Brukarmedverkan
Information kring Handbok i Brukarinflytande och Delat beslutsfattande är
planerat äga rum 28 januari 2021. Lena skickar ut inbjudan för vidare spridning i
verksamheterna. Workshopen kommer att vara digital.
5.

Avvikelser i samverkan
Tanja lyfter en avvikelse från Alingsås kommun där en person ”hamnat mellan
stolarna”. Diskussion i gruppen kring avvikelsen som sammanfattningsvis
inneburit att person med beroendeproblematik/neuropsykiatriska diagnoser
bollats mellan ingående parter trots att hen uttryckt vilja att bli hjälpt och det
finns en planering och massivt stöd efter genomförd avgiftning.
Det är uppenbart att det är svårt att förstå varandras verksamheter och vilka
bedömningar som ligger till grund för agerandet kring detta ärende.

Lena

Det vore önskvärt om det fanns en tydlig gång för hur man ska agera i
situationer som dessa. I diskussionen som följde var samtliga ense om att här
hade den Socialmedicinska mottagningen kunnat bidra med hjälp och SIP i lugnt
läge för att veta vad som ska göras om det händer igen.
Emma informerar om att det på SÄS finns ett bilburet SPNT- Specialist
psykiatriskt närsjukvådsteam som är kopplat till Vuxenpsykiatrisk kliniken. De
har som uppdrag att följa upp vissa patienter via telefon eller besök.
6.

Information till samordningsgruppen
Frågan kring Socialmedicinsk mottagning och resurser.

7.

Övriga frågor/information
Status Covid- 19 i verksamheterna utifrån missbruk/psykiatri
- Lerums kommun – enheten missbruk och beroende har inga signaler på
att de enskilda far illa. Besök sker fortfarande fysiskt.
- Gråbo vårdcentral och även Sörhaga i Alingsås – de märker av en ökad
förekomst av psykisk ohälsa som eskalerat nu vid hemmasittande. Det
handlar ofta om personer med neuropsykiatriska diagnoser som när
saker ställs på sin spets inte fungerar. Det handlar även om
odiagnostiserade personer så därmed skickas en hel del remisser till
psykiatrin.
- Alingsås kommun – De får signaler att det är ett ökat inflöde då fler
personer vänder sig till myndighet för att få stöd. Öppna insatser som
sker i grupp görs inte i nuläget. Resultatet är att personer med
missbruk/beroende nu är ute mer på stan och missbruket eskalerar.
- Slutenvården – Ser inte att fler blir inskrivna i slutenvården, ganska lugnt
trots covid-19.
Jenny från NSPHiG informerar om att det är ett ökat antal samtal till
föreningarna på grund av psykisk ohälsa mm. Spelberoende ser också en
markant ökning av samtal framförallt från oroliga föräldrar.

8.

Mötestider 2021
UG önskar att det även nästa år är fredag em. som gäller för möten.
Lena skickar kallelse i Outlook.

9.

Viktiga punkter från dagens möte
- Psykiatriprocessen överflyttad till UG psykisk hälsa och missbruk
- Handlingsplan med aktiviteter 2020
- SIP-utbildning chefer
- Information kring Handbok i Brukarinflytande och Delat beslutsfattande

10.

Punkter till nästa möte
 Kommunikationsplan omhändertagen
 Bjuda in någon från Samordningsförbundet eller Funktionsrätt
 Redovisning av hemuppgift att identifiera förbättringsåtgärder
psykiatriprocessen/verksamhet

Nästa möte är den fredag 22 januari 14.00–16.00 via Skype

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

