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Uppdrag

1. Välkommen, presentation
Ingela Andersson hälsar välkommen.
2. Föregående minnesanteckningar 2018-11-21
Inga ytterligare synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna.
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3. Mini-Mariamottagningar
Ett nuläge presenteras. Projektledare Ann-Sofi Medin har påbörjat
projektarbetet och en AG är snart på plats. Sara Dahlin är med i styrgruppen
och länken mellan utvecklingsgrupperna. På Tjörn har de gjort ett stort arbete
för att få till dessa mottagningar som fungerar bra och delar av
AG/styrgruppen ska dit på ett studiebesök 8 mars.
Beslut
Lena
Bjuda in Ann-Sofi Medin till nästa UG möte för att ge en rapport om pågående
arbete med MiniMaria.
4. Handlingsplan 2019
En strukturerad aktivitetsplan för UG Barn och unga 2019 finns och Lena
publicerar den på hemsidan.
5. Årsrapporten 2018
Ingela har kort beskrivit 2018 års UG arbete som gjorts. Genomgång på
mötet och Lena skickar ut den för påsyn om någon vill göra något tillägg.
Den ska vara färdig till 24 januari. Årsrapporten i sin helhet ska upp till
beslut till Samordningsgruppen den 1 mars och därefter kommer den att
publiceras på hemsidan.

Lena

Lena

6. Avvikelsehantering i samverkan
Viktigt att strukturen för hur avvikelser ska hanteras för att identifiera vilka
åtgärder som behövs för att göra förbättringar. En arbetsgrupp är nu bildad
och har sitt första möte nästa vecka.
7. SIP
Ett av UG fokusområden 2019 är SIP. På föregående möte i november var
UG ense om att det krävs en större utbildningsinsats. Hur går vi vidare?
Hur kan vi öka delaktigheten av den det berör? UG anser att det är en stor
vinst att mötas i samverkan kring en utbildningsinsats. Förslag från Lena
att utbilda en/ett par från varje verksamhet att bli ”specialister” på SIP.
Förslaget möttes positivt och samtliga representanter tar med sig frågan
hem om, Hur många behöver utbildning i varje verksamhet? Hur många
med specialutbildning för att utbilda andra kommer det att behövas?
Maila till Lena om antalet. Lena kontaktar Sarah Wahlström som tidigare
varit anlitad i SIP utbildning i SAMLA och hör om hon har möjlighet att
ordna en/flera utbildningstillfällen.
8. Logoped - Väntelistorna ökar så det skulle behövas ett arbete kring
detta. Kan vi på något sätt samverka så att den totala väntetiden för
eleverna ska bli mindre?
Frågan bordlades till nästa möte.

Samtliga i UG
Lena

7.

Projekt – Barn och ungas psykiska hälsa och första linjens uppdrag
Vårdcentralen Centrum Bräcke diakoni i Alingsås och Närhälsan Floda
vårdcentral i Lerum har fått uppdraget att vara bas för SAMLA-team enligt
ordförandebeslut i HSNV den 3 januari 2019. Annons för att rekrytera
barnpsykologer ska nu utformas. AG fortsätter att arbeta med olika
frågeställningar som måste omhändertas för att utforma modellen för
teamen. Syftet är att det ska bli rätt insats i rätt tid och att kontaktvägarna in
till teamen ska vara enkla för alla, även för de som arbetar för den enskilde.
Varje verksamhet får rigga för att det ska vara lätt att samverka – tydlighet vid
skarpt läge så att den enskilde inte behöver drabbas av, vem gör vad?
Projektledaren Karin arbetar med utarbetade frågor som AG ska ta ställning
till. Vissa frågor ska direkt till styrgruppen som ex. vad ska ligga på
specialistnivå och vad är konsultationsnivå. På nästa UG möte sker en
genomgång av frågor och svar där Karin Svensson deltar. Lena bjuder in
henne.
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8. Övriga frågor
Regionalt stöd i befolkningsinriktad suicidprevention
Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet
(beredningen) arbetar med befolkningsinriktad suicidprevention. 2019 års
suicidpreventiva arbete som bland ska stödja implementering av
suicidpreventiva metoder i skolan samt öka kunskapen om suicidprevention
inom befintliga nätverk. Stödet är till för lokal uppbyggnad av suicidpreventivt
arbete, t.ex. utbildningsinsatser och att bilda nätverk.
UG beslutar att det finns ett värde i att skicka in en intresseanmälan för att kunna
genomföra detta i SAMLA. Ingela tar kontakt med Lars Paulsson, Avdelning
folkhälsa Västra Götalandsregionen som är ansvarig.

Jenny Ahto rekommenderar en bok som riktar sig till personer som tänker på
självmord. Boken innehåller konkreta tips och råd på hur man kan hantera
självmordstankar. Bokens titel: Handbok för livskämpar av författare Filippa
Gagner Jenneteg, Susanne Tell och Jan Beskow.
Tandvården
Tandvårdens representant Anette berättar att de ser alla friska barn från 0-24
år och att de ser att tandhälsan blivit sämre än den tidigare var. Viktigt är att
även tandhälsan i detta fall folktandvården ser barn med psykisk ohälsa och
att de orosanmälar alla som inte dyker upp på planerat besök till dem.

Ingela

7.

Tre viktiga punkter från dagens möte till kort PP-presentation på hemsidan
- SIP utbildningsförslag
- SAMLA – team, hur har det gått med tilldelningen av VC.
- Suicidprevention, intresseanmälan

Nästa möte är måndag 25 mars kl. 14.00 – 16.00

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

