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Uppdrag

1.

Uppdragsbeskrivning för SAMLAs arbetsutskott (AU)
Gruppdialoger förs kring föreliggande utkast och SAMLA enas om att AUs
uppdrag är att bereda frågorställningar och ärenden till samordningsgruppen
som kommer från någon av SAMLAs beslutade grupperingar samt
frågorställningar och ärenden som kommer från Vårdsamverkans Västra
Götaland (VVG). Vidare enas samordningsgruppen om att AU sammansätts av
ordförande, vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden Västs (HSN
Vs)representant samt utvecklingsgruppernas ordföringar. I AU representerar
ordföringarna sin utvecklingsgrupp. Samordningsgruppen antar
uppdragsbeskrivning med de justeringar som lyfts fram och fattar beslut om att
utvärdera sammansättningen och uppdraget vid samordningsgruppens
arbetsdagar i oktober 2018.
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2.

3

Diarie
Undertecknad informerar om att var handlingar inom ramen för SAMLA ska
diarieföras är för närvarande oklart. Bland annat politiska protokoll och
skrivelser behöver diarieföras.
Anna undersöker möjligheterna att använda sig av HSN V s diarie. SIMBAs
handlingar diarieförs hos HSN V. Om diariet följer ordförandeskapet tappas
helheten därför är de angeläget att finna en lösning som är oberoende av
ordförandeskapet. Anna ställer frågan till Martin om det eventuellt skulle vara
möjligt att förvara handlingar som behöver diarieföras på Alingsås lasarett.
Martin tar md sig frågan. Frågan åter till samordningsgruppen den 2 februari.

3.

1

Uppdragsbeskrivning för samordningsgruppen
Gruppdialoger förs kring föreliggande utkast och SAMLA enas om att anta
uppdragsbeskrivingen efter mindre justeringar. Processledaren får i uppdrag att
Carina
skriva fram ett ärende till den politiska samrådsgrupp om fastställande av
samordningsgruppens uppdrag vid samrådsgruppens möte den 2 februari.
Dialog förs kring samordningsgruppens mandat och ärendegång i beslutsfrågor.
Beslut i frågor/ärende som ligger inom ramen för berörda representanternas
beslutsmandat kan tas i samordningsgruppen. Frågor av politisk karaktär lyfts
till samrådsgruppen för inriktningsbeslut. Där efterkrävs att berörda politiker i
samrådsgruppen tar med sig frågan/ärende hem till sin styrelse/nämnd för
fastställande av SAMLAs inriktningsbeslut.

Triagering inom SAMLA vid hastigt förändrat hälsotillstånd
Undertecknad informerar om att Fredrik Svensson från Region Örebro besökt
utv.grupp äldre för att informera om det beslutsstöd de tog fram, riktad till
hemsjukvårdens sjuksköterskor för bedömning av vårdnivå vid hastigt förändrat
hälsotillstånd, under regeringens nationella satsning på de mest sjuka äldre
2010-2014. Beslutsstödet är en del av VISAM i Örebro som fokuserar på säker
inskrivning och säker utskrivning 1. Beslutsstödet som är evidensbaserat och
bygger på RETTS principer håller sprider sig mer och mer nationellt. Då den
harmoniserar väl både med Stjernstedt utredning ”effektiv vård” och den nya
samverkanslagen har några regioner fattat beslut om att beslutsstödet ska vara
en del av den gemensamma processen kring utskrivning från slutenvården.
Med vid mötet var även akutmottagningens chef, chefen för
ambulansverksamheten samt tre medarbetare och regionens GITS-samordnare.
Samtliga mötedeltagare såg värdet av att införa beslutsstödet även hos oss och
enades om att verka för detta. SIMBA och delar av Skaraborg använder sig
redan av beslutsstödet.
Dialog förs kring hur utbildningsbehovet bäst tillgodoses. Vid inköp av
utbildning från extern leverantör behöver gällande upphandlingsprinciper
följas.

http://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/

Anna/
Martin
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Då implementeringen av beslutsstödet kan ses som en del av regionens
omställningsarbete kan det finnas möjlighet att ansöka om medel för
implementering av beslutstödet.
Undertecknad säger att utvecklingsgruppen har som målsättning att presentera
ett beslutsunderlag för samordningsgruppen vid nästkommande möte den 2
februari.
4.

Mini-Maria
Gunlög informerar om att man i Södra Älvsborg fattat beslut om att genomföra
en kartläggning kring möjligheterna att upprätta en Mini-Mariamottagning i
Borås och en i Alingsåstrakten. Det ska finnas medel att rekvirera för anställning
av en projektledare på deltid för genomförandet av kartläggningen. Dock är det
oklart vem som hanterar de medel som avsatts för kartläggningen. Gunlög
håller på att undersöka detta.
Lång dialog förs kring upprättande av Mini-Mariamottagning i SAMLA området.
Både utv.grupp barn och unga och samordningsgruppen har en viljeinriktning
om att undersöka möjligheter och förutsättningar att i så fall upprätta MiniMariamottagningar i både Alingsås och Lerum och även undersöka
möjligheterna att samlokalisera sig med ev. socialmedicinska mottagningar om
sådan upprättas i Alingsås och Lerum. Representanterna ser att det kan finnas
synergieffekter att starta mottagningar som både vänder sig till ungdomar och
vuxna. Dock med olika dagar för möten. Vissa dagar för vuxna och vissa dagar
Gunlög
för ungdomar. Gunlög får i uppdrag att föra SAMLAs viljeinriktning vidare i en
eventuell kartläggning kring upprättande av Mini-Mariamottagningar. Frågan
åter till samordningsgrupen den 2 februari.

5.

SIMBA-team och första linjen inom barn och unga-området
Gunlög, Frida och Jenny informerar om studiebesöket några representanter
från SAMLA var med på i Kungälv för information om projektet kring SIMBAteam och det arbete med första linjen inom barn och unga-området som pågår
i SIMBA-området. Utifrån den bild SAMLA- representanter fick är bedömningen
att arbetssättet SIMBA använder sig av varit framgångsrikt både vad gäller att
ge vård och behandling snabbt och på rätt vårdnivå samtidigt som samverkan
mellan olika professioner och verksamheter ökat. Arbetssättet har också
öppnat dörrar för bättre samverkan inom andra områden. Även om vägen varit
mycket krokig känner SIMBA-representanterna att de valt rätt väg att följa och
vill inte tillbaka till det gamla arbetssättet. Utvecklingsgrupp Barn och unga har
enats om att verka för möjligheterna att inom vårt område skapa SAMLA-team
och då dra erfareneter från SIMBAs läroprocess så vägen kanske kan bli lite
rakare och fallgroparna lite färre och grundare.
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Beslut:
Samordningsgruppen fattar beslut om att ge processledaren i uppdrag att ta
fram underlag för att starta upp ett arbete kring första linjen utifrån SIMBAs
koncept med hänsyn till lokala förutsättningar.
Frågan åter till samordningsgrupen den 2 februari.
6.

Genomgång av dagordningen för samrådsgruppens möte
Under punktern förs en lång dialog kring upprättande av socialmedicinska
mottagningar gällande huvudmannaskap och ansvarsfördelning. Att ta ett
gemensamt ansvar för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik
som behöver vård och behandling från både region och kommun innebär att
skapa ett teambaserat arbetssätt som bygger på gällande ansvarsfördelning och
bibehållet huvudmannaskap utifrån ansvarsfördelningen. Arbetssättet medför
att de berörda verksamheterna kan skapa sig ett helhetsperspektiv då man
efter medgivande kan ta del av varandras arbete och gemensamt arbeta
effektivare. Att arbeta teambaserat via integrerade mottagningar har visat sig
vetenskapligt öka kvaliteten på vården och behandlingen samtidigt som det
sänker samhällets kostnader. I Alingsås har man arbetat med frågan under en
längre tid och i Lerum startar man gärna upp ett arbete med målsättningen
utifrån sitt huvudmannaskap och ansvar arbetar teambaserat med regionen
runt målgruppen. Arbetsgruppen i Alingsås äskar medel för läkarmedverkan,
projektledare och lokaler för att starta upp en mottagning där. För Lerums del
behöver en ev. projektledare hålla samman det förarbete som Alingsås redan
gjort om politiken fattar beslut om att anslå äskade medel för upprättande av
socialmedicinska mottagningar.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

