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1. Välkommen
Ingela Andersson hälsar välkommen.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-01-21
Inga synpunkter, anteckningarna läggs till handlingarna.
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3. Regionalt stöd i befolkningsinriktad suicidprevention
Information från förmöte till dagens UG möte: Inbjuden gäst Lars Paulsson
från VGR beredning för folkhälsa och social hållbarhet (beredningen) arbetar
med befolkningsinriktad suicidprevention år 2019 med fokus på
suicidpreventiva metoder i skolan. Han informerade om vikten om tidig
upptäckt, förebygga och främja psykisk hälsa. Det handlar om att höja
förståelsen och kunskapen inom suicidprevention till befolkningen.
• Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever
som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets
svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa.
• Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Som
en Första hjälpen-instruktör får du lära ut hur man känner igen och
ingriper vid kriser, tar emot information och hur man bekräftar och
uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp.
VGR kan erbjuda stöd för lokal uppbyggnad av suicidpreventivt arbete, t.ex.
utbildningsinsatser och att bilda nätverk.
Se länk för mer information.
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention är snart klar och kommer
ut på remiss till hösten.
UG diskuterar möjligheten för att utbilda instruktörer. Det kräver resurser
både under utbildningen men också efteråt då instruktörerna ska utbilda
andra. Det beslutades att ett ytterligare möte behövs för att diskutera detta
vidare. Delar av UG kallas av Sara Dahlin
4. Uppdrag, mandat, roller och ansvar i Vårdsamverkan
Det beslutade dokumentet diskuteras. Viktigt att UG representanter vet vad
som förväntas av dem. När arbetsgrupper bildas i någon fråga är det viktigt
att informera dem också om gällande dokument.

Sara Dahlin

5. Projekt – Barn och ungas psykiska hälsa och första linjens uppdrag
Projektledaren Karin hade ingen möjlighet delta på dagens möte men
styrgruppen har nyligen haft möte och Ingela redogör för uppkomna
tankar/frågor.
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.
Vårdcentralen Centrum Bräcke diakoni i Alingsås och Närhälsan Floda
vårdcentral i Lerum annonserar nu efter psykologer till teamen. Nästa
steg är att representanter/funktioner utses till teamet från de ingående
parterna som socialtjänst, elevhälsa, primärvård och BUP som konsultativ
resurs. UG uttrycker att det är viktigt med ett tydligt uppdrag för teamet
initialt även om det kan behöva justeras över tid. Det finns planer på en
Kick-off för teamen, Karin och respektive chefer till hösten.
Arbetsgruppens uppdrag med att ta fram struktur och arbetssätt för
teamen löper på fram till och med augusti i nuvarande form, sedan är det
tanken att personer från teamen fortsätter.
TSI – tidiga samordnade insatser utvecklingsarbetet är en del i arbetet
kring SAMLA-team och vi deltar i nätverk och utbildningsinsatser.
Arbetsgruppen och delar av styrgruppen deltar. TSI pågår till och med
2020 och utvärdering ska göras av alla utvecklingsarbeten. Karin har som
projektledare möjlighet till processtöd från Högskolan väst.

Diskussion om hur Karin som resurs ska användas efter 1 september. Vårt
utvecklingsarbete inom TSI har 2019 tilldelats 100 tkr.
Beslut – Karin anlitas från 1 september och året ut på 40 %, finansieras av
TSI medel. Under förutsättning att finansiering löses förlängs uppdraget
under januari 2020 – mars/ april 2020 på 25 %, för att följa och samordna
teamen under uppstartsåret samt avsluta utvecklingsarbetet via TSI.

6. SIP- samordnare
Vid förra mötet identifierade Utvecklingsgruppen ett behov av att
genomföra utbildning SIP i mindre sammanhang. Lena har nu anlitat en
extern utbildare som kommer att utbilda en halvdag till de som ska var
SIP-samordnare i sin verksamhet. Rollen som samordnare kan innebära
att vara ett stöd för sina kollegor och öka medvetenheten av SIP men
också verka för att antalet upprättade SIP ska öka. UG representanter
anmäler personer som ska gå på utbildningen till Lena. Det finns två
tillfällen bokade i maj och juni. Lena återkommer när det är säkert att det
finns lokal till dessa tillfällen.

Lena

7. 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 är lyft från Alingsås lasarett, Jonas Sterner. Är UG ett lämpligt
forum att hantera denna fråga? Samtliga ser att det behövs samverkan
kring barnet och att alla gör sitt bästa. Vissa barn missas?
Väntetiderna har ökat för barn behov av logopedkontakt. Först är det en
kö i skolan och när remiss skickas ytterligare kö. Många föräldrar vill vid
språkproblem ha en utredning för dyslexi då de tror det blir bättre, går
fortare att få den hjälp deras barn behöver. Dyslexiutredningar som görs
innan årskurs 5 måste göras om. Habiliteringen informerar att de gör inga
utredningar vad gäller dyslexi.
Jonas informerar om att det precis startat en kartläggning i VG kring
logopedi och vad som ska ingå och inte ingå. Han återkommer när det
finns mer information att delge. Sara och Ingela lyfter i GR:s nätverk för
barn- och elevhälsa.
Kan vi samverka för att förkorta väntetiden för dessa barn?
Frågan sätts som en punkt på nästa möte i maj.
8.

Mini-Mariamottagningar
Projektledare Ann-Sofi Medin informerar om hur arbetet fortskrider.
Arbetsgruppen för Lerum och Alingsås har lämnat sina åsikter och de förslag
som de skulle vilja ha. Kommunerna, BUP, Ungdomsmottagning överens om
en rad frågor, t.ex. att vårdcentralen och kommunen måste ingå som primära
samarbetspartner på mottagningen. Man skall vara anställd i ”sin
moderorganisation” men tillhöra team på Mini-Maria. Ska det kanske vara en
MiniMaria i SAMLA?
Lerums gymnasium, Alströmergymnasiet, Plattform Lärande i Lerum och
Vårdcentralsrepresentant Lerum som inte varit med i processen från start har
nu kallats till separat möte för diskussioner, åsikter och underlag.
Ann-Sofi kommer inom kort inkomma med en sammanfattning av allt
genomfört arbete.

Sara & Ingela

9. Avvikelser i samverkan
Utsedd arbetsgrupp för avvikelser i samverkan har haft möte där de
dokumenterat avvikelserna i en sammanfattning. Gunlög redovisar kort.
Endast 5 avvikelser har inkommit till gruppen. Konklusionen av detta är att i
stort sett inga avvikelser skrivs inom SAMLA barn och unga. Ett stort arbete är
att återigen lyfta frågan inom sina respektive enheter att uppmuntra
medarbetarna att skriva avvikelser. Viktigt att upplysa medarbetarna om att
en avvikelse är ett underlag för att förbättra vårflödena, inte att leta fel.
Sara & Ingela
Frågan om hur friskolornas deltagande i avvikelser i samverkan diskuteras.
Ingela och Sara tar med sig detta då det finns en mötesform för
skolsjuksköterskor i både Alingsås och Lerum där samtliga ses.
För att kunna identifiera förbättringar har Lena gjort en gemensam portal i
Alfresco där UG kan lägga in avidentifierade avvikelser i en specifik mapp.
Varje verksamhet återkommer till Lena om de vill att fler medarbetare bjuds
in som hanterar avvikelser.
10. Övrigt
Diskussion kring representation i UG ex. BUM i Lerum. Ingela tar med sig
frågan till samordningsgruppen.

11. Tre viktiga punkter från dagens möte till kort PP-presentation på hemsidan
- Suicidprevention
- SAMLA – team
- SIP samordnare

Nästa möte är måndag 13 maj kl. 14.00 – 16.00 i Lerum
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

