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Uppdrag
1. Välkommen
Monika Beiring, ordförande hälsar välkommen till representanterna i Politiska
samrådet och representanter från Samordningsgruppen. Upprop sker då det är
ett digitalt möte.

2. Information nuläge Socialmedicinsk mottagning
Bakgrund: SAMLA har fått uppdraget att genomföra en pilot socialmedicinsk
mottagning i Alingsås med utvärdering över tid. SAMLA har fria händer att
utveckla en modell som kan vara hållbar över tid som sedan kan bli underlag till
en regional modell.
Susanne Kurkela från Alingsås kommun informerar om att en utvärdering gjorts
av mottagningen i Alingsås som startade i januari 2020. Inledningsvis var det ett
fåtal ärenden in och Covid-19 pandemin kom därefter. Öppenpsykiatrin drog
sig ur och mottagningen haltade fram till sommaren och stängde därefter ner.
Ett uppdrag är framtaget till en arbetsgrupp från primärvården och kommun att
ta fram en ny modellbeskrivning ska tas fram som utgår från tidigare.
Det är framtaget tre olika exempel på processkartläggningar och en av dem är
processen ”Remiss från vårdcentral” för att få kontakt med mottagningen.
Arbetsgruppen har identifierat att på mottagningen behövs en sjuksköterska
och en socionom för att samordna arbetet och arbeta med att identifiera den
enskildes behov. Förslag är att mottagningen har öppet ca 15–20 timmar i
veckan. Till mottagningen kan patienterna komma antingen via remiss från
vårdcentral, socialtjänst eller egenremiss. Stor psykisk ohälsa ses, inte minst en
ökning i och med pandemi Covid-19.
På mottagningen finns önskemål att det är tydligt att Öppenpsykiatrisk
mottagning, ÖVM i Alingsås ska ha en konsultativ roll via fysiska inplanerade
möten eller digitalt. Det är viktigt att de enskilda inte ska in i psykiatrin i
onödan utan få den hjälp de behöver på mottagningen. Samverkan sker med
den enskildes vårdcentral och läkare där. Det ses som en fördel att det sker en
interaktion med vårdcentralens professioner för att se de enskilda ur ett
helhetsperspektiv, en möjlighet att se hela personens hälsa då de ofta har en
samsjuklighetsproblematik. Västra nämnden ser positivt på att lärarresursen
inte är framträdande i arbetssättet utan finns på den enskildes vårdcentral då
behov finns för konsultation.
De tre processkartorna bifogas anteckningarna.
3. Information SAMLA Kommunikationsplan
Lena Arvidsson informerade om att en kommunikationsplan är framtagen i
SAMLA. Ibland upplevs det som oklart vad en chef ska kommunicera ut i sina
verksamheter och vad som är arbetsmaterial mm. Det ska tydligt definieras på
samtliga möten vilken information som ska spridas, till vem, när, hur och följas
upp. Varje utvecklingsgrupp gör en kommunikationsplan som kopplas till
aktivitetsplanen. Samordningsgruppen har också en kommunikationsplan
kopplat till mötet. Planen publiceras inom kort på hemsidan under dokument.

Lena
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4. Handlingsplan med aktiviteter UG Barn och unga 2020
Malin Bomberg, ordförande i utvecklingsgruppen informerar kort om
aktiviteterna under 2020 och ett nuläge.
• Samordningsgruppen har beslutat om namnbyte för utvecklingsgrupp
”SAMLA-team barn & unga” som numera istället kommer att heta
”Samverkansteam barn & unga”.
• MiniMaria, arbetsgruppen är pausad för närvarande. Respektive hälsooch sjukvårdsnämnd fattar beslut och Regionhälsan har fått erbjudande
om att ta uppdraget att drifta. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har
dialog om MiniMaria och Ulrika Söderlund och Ann-Sofi Isaksson har
haft möte med alla socialtjänstchefer. En sammanfattande bild
presenteras på socialchefsnätverket inom kort och därefter besked.
• Då den regionala riktlinjen för Samordnad individuell plan -SIP nu är klar
kommer SIP-utbildningar för chefer genomföras i ett första steg.
Nätverksträffar för SIP-samordnare inom barn och unga kommer att ske
i början av 2021. Då kommer också Implementeringen av
Överenskommelse för samverkan barn och unga hälsa genomföras.
• Delregional rutin för suicidprevention är snart framtagen och till våren
kommer instruktörer utbildas i ”Första hjälpen suicidprevention”.
• Kommunikationsplan för barn- och unga-gruppen är framtagen och
kopplad till aktiviteterna.

5. Handlingsplan med aktiviteter UG Äldre 2020
Eva Öhrvall, ordförande för utvecklingsgruppen Äldre och Karolina Wolmhag,
delregional samordnare informerar kort om aktiviteterna under 2020 och ett
nuläge.
• En tillämpning för proaktiv SIP vid demens är framtagen. Detta innebär
att insatserna görs så tidigt som möjligt för den enskilde, så snart
vårdcentralen eller biståndshandläggare märker att det börjar svikta.
Exempelvis när en demensutredning påbörjas men att diagnosen
demens ännu inte är satt. Tidiga insatser för att undvika att den enskilde
får en ohållbar hemsituation. Viktigt att en tidig planering finns för att
snabbt kunna sätta in insatser där vi ser att det behövs.
• Suicidprevention och utbildningar i ”första hjälpen” har genomförts
under hösten för vård- och omsorgspersonal.
• SIP utbildningar kommer att erbjudas chefer och därefter medarbetare.
• Arbete pågår med att förbättra munhälsan hos patienter och boende i
Lerum och Alingsås på SÄBO och folktandvården informerar ute på
vårdcentralerna till framförallt läkare om N och F tandvård.
• Kommunikationsplan för Äldre gruppen är framtagen och kopplad till
aktiviteterna.
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6. Handlingsplan med aktiviteter UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess 2020
Agneta Lindberg, ordförande i utvecklingsgruppen och Karolina W, samordnare
informerar kort om aktiviteterna under 2020 och ett nuläge.
• Psykiatriprocessen lyfts ut från UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocessen till UG psykisk hälsa och missbruk. Karolina blir
brygga mellan grupperna då hon nu deltar i båda UG.
• Slutenvårdsprocessen – diskussion om var är samsynen och behov av
samma målbild? Karolina fortsätter med sina arbetsgrupper för att
identifiera områden som ska förändras samt vad kan man förvänta sig
från ingående parter – rollbeskrivning. Planen är att nästa år 2021 innan
sommaren vara igång med det nya arbetssättet. Till mötet i januari tas
ett förslag fram på tillämpning och implementeringsplan.
• Öppenvårdsprocessen – utkast till rutin är klar, är utskickad på remiss.
Rutinen kommer att beslutas på nästa möte i januari 2021
• Läkemedelsrutinen utvärderas och kommer därefter eventuellt
revideras.
• SIP-utbildning sker för alla chefer.
• Kommunikationsplan för In- och utskrivnings gruppen är framtagen och
kopplad till aktiviteterna.
7. Handlingsplan med aktiviteter UG Psykisk hälsa och missbruk 2020
Lena Arvidsson, processledare informerar med Karolina, samordnare
informerar kort om aktiviteterna under 2020 och ett nuläge.
• Psykiatriprocessen 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.
• Brukarmedverkan är en stående punkt på agendan och Information
kring Handbok i Brukarinflytande och Delat beslutsfattande är planerat
äga rum 28 januari 2021 i SAMLA för denna UG och UG barn och unga
och till chefer.
• Suicidprevention och ”första hjälpen utbildning” har ägt rum under
hösten.
• Utbildning för chefer och medarbetare i SIP kommer att ske 2021.
• Avvikelser lyfts på möten för att identifiera förbättringsåtgärder och nu
sker avvikelsehanteringen i MedControl Pro sedan augusti 2020.
• Kommunikationsplan för In- och utskrivnings gruppen är framtagen och
kopplad till aktiviteterna.

5

8. Nuläge SAMLA Covid-19
Cathrine Thanner informerade om att Samordningsgruppen i SAMLA nu har
tätare möten igen varje vecka med fokus på Covid-19. Det är en mycket god
samverkan i Samordningsgruppen.
Primärvården - Just nu är det en ansträngd situation med hög belastning kring
PCR-provtagning. Liten efterfrågan på antikroppstester. Smittspårningar tar
mycket tid i anspråk och från och med idag tar regionala smittspårningsenheten
inom Regionhälsan tar över många ärenden. Stort antal frånvarande personal i
samtliga verksamheter och stort inflöde av patienter som söker vård.
Alingsås kommun - har fått en första smittad på ett kommunalt äldreboende
och har förhöjt skyddsnivån då man sett att stor smittspridning sker personal
emellan. Begränsningar har införts och i personalutrymmen har man tagit bort
möjligheten att använda kylskåp, mikrovågsugnar etcetera.
Lerums kommun - håller daglig verksamhet sedan november 2020 stängt tills
mitten av januari 2021 och man har ställt om för de som behöver. Dock ingen
smitta i dagsläget inom daglig verksamhet i Lerum. Fortsatt arbete med basala
hygienrutiner. Aktivt arbete för att förhindra smittspridning på SÄBO pågår. En
oro finns hos närstående som önskar ta hem nära och kära över jul- och
nyårshelgerna.
I Alingsås och i Lerum avråds närstående att besöka särskilda boenden, inget
förbud finns men skyltar med avrådan från besök finns uppsatta.
Alingsås Lasarett - är i stabsläge och inom Sjukhusen i Väster finns en mindre
smittspårningsenhet. Pandemigrupp på lasarettet träffas regelbundet. Snabb
information ges och snabba beslut tas. En hel del smittad och sjukskriven
personal. Förvaltningschef Sjukhusen i Väster håller i gemensam, samlad
information med påminnelser från Folkhälsomyndigheten, rutiner med mera.
9. Överlämning ordförandebyte
Monika Beiring tackade för sig och sin tid som ordförande och lämnar inför år
2021 över till ny ordförande Christian Eberstein och vice ordförande Anna-Lena
Holberg. På försök löper ordförandeskapet på 1 år.
10. Övrig information
Cathrine Thanner informerar om att ordförandeskapet i Samordningsgruppen
övergår till Monika Bondesson, Lerums kommun och vice ordförande blir 2021
Christina Nyström, Sjukhusen i väster Alingsås lasarett.
På försök löper ordförandeskapet på 1 år.

Möten kommer under 2021 vara 21 maj och 9 december kl. 13.00 – 15.30
Mötet avslutas och Monika Beiring tackar för sin tid som ordförande i SAMLA

Vid protokollet
Lena Arvidsson, processledare SAMLA

Justerad
Monika Beiring (M)
Ordförande
SAMLA politiska samrådsgrupp

