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Sammanfattning
Handlingsplan med aktiviteter 2020
Suicidprevention – Samordningsgruppen har sagt ja till att utbilda utvecklingsledare, 2 från
Lerum och 2 från Alingsås som får uppdrag att därefter utbilda inom SAMLA med fokus äldre,
vuxna och barn och unga.
Mini-Maria - Karin Svensson, delregional samordnare arbetar på med att förbereda start av MiniMaria. Arbetsgruppen har möte närmast den 10 september då de kommer lägga fokus på att
reflektera och analysera framtaget kartläggningsmaterial.
SAMLA-team barn och unga – SAMLA-teamen i Lerum och Alingsås arbetar lite olika och de
behöver utifrån beslutad modellbeskrivning hitta arbetsformen fullt ut. Vad fungerar idag och
vad kan fungera ännu bättre? Eftersom projekttiden är förlängd året ut finns det tid att
identifiera ev. skav och genomföra förbättringar.

Rutin för provtagning på barn och unga vad gäller droger
Samtliga i utvecklingsgruppen (UG) är eniga om att detta är en viktig fråga. UG enas om att
utreda vad som ingår i respektive verksamhetsuppdrag och titta på ansvarsfrågan. En
arbetsgrupp (AG) bildas och frågan kommer upp på nästa mötesagenda i oktober.

Sammanfattning
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn beslutad i
februari 2020
Ett förslag till delregional rutin är framtaget och kommer att gå ut till UG på remiss. Jenny tar
emot de synpunkterna som inkommer och rutinen tas upp som en beslutspunkt på nästa möte i
oktober.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Från socialdepartementet i Sverige utser regeringen Peter Almgren till särskild utredare för att
uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i hela landet Utredaren ska
bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk
ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan
utformas.
Se länk, En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

