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Nicklas Attefjord
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden

√

Staffan Setterberg
Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

-

Gunilla Lindell
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fredrik Gullbrantz
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Anna-Lena Holberg
Sjukhusen i Väst
Birgit Lövkvist
Sjukhusen i Väst
Monika Beiring
Styrelsen för Närhälsan
Jim Aleberg
Styrelsen för Närhälsan
Charlotte Nordström
Regiongemensam hälso- och sjukvård
Michael Melby
Regiongemensam hälso- och sjukvård
Karin Alvermalm
Alingsås kommun
Helena Balte
Alingsås kommun
Anita Hedström
Alingsås kommun
Ingela Andersson
Lerums kommun
Monika Bondesson
Lerums kommun
Katarina Andersson
Sjukhusen i väster
Gunlög Hedtjärn
Södra Älvsborgs sjukhus

-

-

Susanne Mälsjö
Tandvården
Christina Nyström
Sjukhusen i väster, Alingsås lasarett
Malin Bomberg
Ordförande UG Barn och unga
Fredrik Forsberg
Ordförande UG Äldre

-

Tore Hult
Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Leif Hansson
Alingsås kommun
Micaela Kronberg Thor
Alingsås kommun
Anton Cesar
Alingsås kommun
Christian Eberstein
Lerums kommun
Sara Jäderklint
Lerums kommun
Alexander Abenius
Lerums kommun
Angelica Lundgren Belinski
Tandvårdsstyrelsen
Sebastian Aronsson
Styrelsen för habilitering och hälsa
Ann-Sofi Isaksson
HSN V
Cathrine Thanner
Offentliga vårdcentraler
Helena Blomqvist
Offentliga rehabenheter
Maja Berendes
Regiongemensam hälso- och sjukvård
Jenny Nilsson
MedPro Clinic, Noltorp
Christian Sandgren
Ordförande UG Psykisk hälsa och
missbruk
Linda Ödman
Habilitering och hälsa
Maria Ljung
GR
Eva Öhrvall
Ordförande UG Samverkan vid in- och
utskrivning

(√)

√
√
V
√
√
-

-

√
√
√
√
√
√
√
-
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1. Välkommen
Monika Beiring, ordförande hälsar välkommen till representanterna i Politiska
samrådet och representanter från Samordningsgruppen. Ann-Sofi Isaksson, ny
ansvarig tjänsteperson för Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst hälsas välkommen.
Ann-Sofi kommer senast från en chefspost i Region Halland.
2. Beslutspunkt – Samverkansplan 2020 - 2023
Samverkansplan 2020-2023 var bifogad till dagens möte.
Samordningsgruppen har kommit fram till att det är bra att planen sträcker sig
över mandatperioden. Utvecklingsgruppernas handlingsplaner med aktiviteter
är nu separata då de kommer att förändras över tid.
Politiska samrådet har inget att tillägg.
Beslut – Samverkansplanen 2020-2023 antas av Politiska samrådet och kommer
att publiceras på hemsidan.
3. Beslutspunkt - Årsrapport 2019
Lena Arvidsson informerade om att årsrapporten är en sammanfattning av
föregående års arbete. Att sammanfatta årets arbete ger en god bild av att det
händer mycket gott i SAMLA. Nicklas Attefjord tackade för en bra årsrapport
2019 och informerade om att han varit på studiebesök på Socialmedicinska
mottagningen i Alingsås och att det är ett gott exempel på SAMLA pågående
arbete, mottagningen är igång och den utvecklas. Nicklas framförde att han
tycker att SAMLA är ett föredöme som arbetar på bra och har en
lösningsinriktad samverkanskultur.
Beslut – Årsrapport 2019 antas av Politiska samrådet och kommer att
publiceras på hemsidan.

4. Beslutspunkt – SAMLA Ekonomiska anslag 2021
SAMLA fortsätter att utvecklats väl och det finns stor förväntan på fortsatt
samverkan, samordning och utveckling mellan kommun och region i AlingsåsLerumområdet och Lena Arvidsson berättar att SAMLA i nuläget har en positiv
ekonomi. Efter diskussion har det framkommit att samma anslag som 2020 kan
gälla för år 2021. Nicklas Attefjord lyfter att det just nu finns en osäkerhet kring
ekonomiska prognoser men menar att vi idag får utgå ifrån att samtliga kan gå
in med anslaget. Nicklas förtydligade att detta lyftes för att göra alla medvetna.
Beslut – SAMLA Ekonomiska anslag 2021 antas av Politiska samrådet. Anslaget
kommer att skickas ut för beslut i respektive nämnd.

Uppdrag
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5. Nuläge SAMLA Covid-19
Cathrine Thanner informerade om att Samordningsgruppen i SAMLA har
upprättat en mötesstruktur som följer VVG struktur. VVG har möten på
måndagar och torsdagar och SAMLA har möten tisdag och fredag morgon. Hela
Samordningsgruppen bjuds in till mötena och får en kort lägesinformation. I
nuläget är läget relativt lugnt. Alingsås Lasarett har upprättat en
epidemiavdelning med 18 platser och totalt har 46 patienter testats. En brist på
skyddsutrustning finns men så är läget över hela Sverige.
En infektionsakutmottagning för infekterade patienter har upprättats. Ingen
smitta finns ännu inte inom kommunala särskilda boenden i Alingsås men som
beredskap planeras någon form av mellan boende. I Lerums kommun är det
samma läge, det finns i båda kommunerna en frånvaro av personal och i Lerum
ställs skolsköterskor nu om för att kunna arbeta inom hemsjukvården.
Inom primärvården är det ganska lugnt och fysiska besök styrs om till digitala
kontakter och telefonbesök i möjligaste mån. Patienter avbokar sina planerade
icke nödvändiga besök och söker för andra åkommor i mindre utsträckning.
Utanför Alingsås Jourcentral har ett tält ställts upp, än så länge ett lågt antal
sökande men tältet finns där som beredskap.
Till nästa avstämningsmöte SAMLA Covid-19 har alla representanter fått i
uppdrag att inventera kylrum, kylcontainrar för att förvara patienter som
avlidit. Det finns en bra beredskap men svårt veta hur det blir framåt.
Anton Cesar, lyfter problematiken med varierande frånvaro kring barn och
elever men läget i skolan är än så länge stabilt. Orsaken till personalens
frånvaro känner vi bättre till men vilken är orsakerna till frånvaron hos barn och
elever? Frånvaro hos personal i skolan är nu cirka 20 % både i förskola och
skola.
Nicklas Attefjord tog upp vikten av beredskapsplaner för om grundskolan
stänger. En allmän vädjan gäller att det är bra om de barn som har föräldrar
med sviktande omsorgsförmåga likt barn till föräldrar inom hälso- och sjukvård,
brandförsvar mm fångas upp. Anton säger att regeringen har mandat att stänga
grundskolan men det kommer aldrig vara så att alla dörrar till skolan låses.
Många elevgrupper har ett behov av att fortsätta gå i skolan, inte minst
grundsärskolan som har en hög närvaro i dagsläget. Barn och elever behöver
vara i en trygg skolmiljö och i den skolmiljö som de är vana att vistas i.

4

5. Övriga frågor
Hemsidan
Lena Arvidsson informerade om att hemsidan är uppdaterad med en nyhet om
Covid-19 med länkar till information från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd
VGR mm. Även anteckningarna från Samordningsgruppen SAMLA Covid-19
möten publiceras här.
Diskussion kring Mini-Maria
Lena informerar om att Samordningsgruppen har pausat alla möten för
utvecklingsgrupperna och underliggande arbetsgrupper. Detta gäller då även
arbetet med Mini-Maria. En projektplan för arbetet med Mini-Maria är
framtagen och finns publicerad på hemsidan. Samordnare Karin Svensson
arbetar på 40 % och gör nu det hon kan i arbetet ex. omvärldsbevakning.
Christian Eberstein har en förståelse för att arbeten pausas samtidigt som han
lyfte vikten av att arbetet inte stannar upp då det är en bekymmersam statistik
kring droganvändning för barn och unga i nuläget. Det finns ett behov av en
uppväxling i arbetet trots rådande situation med covid-19. Hur kan SAMLA gå
vidare?
Nicklas informerade om att ett omtag tas i nämnden för de ingående
vårdsamverkansområdena och att en jämlik/behovsstyrning avseende medel
för verksamheten behövs. En tillgänglig beroendevård för unga ska finnas
tillgänglig men det behöver bli tydligare hur den ska se ut. Den behöver bli
tydligare då det visat sig vara olika i områden.
Vad innebär det att kliva in genom dörren på en Mini-Maria-mottagning?
Viktigt med enhetlighet och kan vi hitta en normalitet i detta onormala?
Lena Arvidsson tar frågan till styrgruppen och till Karin om hur SAMLA kan
återuppta arbetet.
SAMLA-team barn & unga
Lena Arvidsson informerar om att SAMLA-team barn & unga i Alingsås och
Lerums kommun arbetar på som vanligt, har inte pausats.

Nästa möte är den 10 december 13.00 med förhoppningen att vi då kan mötas fysiskt
Mötet avslutas och Monika Beiring tackar för idag och önskar trevlig helg!

Vid protokollet
Lena Arvidsson, processledare SAMLA

Justerad
Monika Beiring (M)
Ordförande
SAMLA politiska samrådsgrupp

