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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då alla inte träffats tidigare.

för

Socialmedicinska mottagningar
Politiken tog ett inriktningsbeslut den 27 november om att verka för inrättande
av socialmedicinska mottagningar och att undersöka möjligheterna till att
samlokalisera de socialmedicinska mottagningarna med eventuella MiniMariamottagningar. Efter den politiska samrådsgruppens möte den 2 februari
går en skrivelse upp till berörda nämnder och styrelser för fastställande av
samrådsgruppens inriktningsbeslut. Vi får utgå från att berörda nämnder och
styrelser fastställer samrådsgruppens inriktningsbeslut.
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Dialog förs kring primärvårdsläkarresursen på mottagningarna. De krav som
ställs på resursen är att den/de primärvårdsläkare som kommer att verka på
mottagningen har kunskap och kompetens inom missbruk/beroendeområdet
och intresse av att arbeta med målgruppen. Primärvårdsrepresentanterna får
föra dialog med sina kollegor och återkomma med förslag på hantering.
Maria lyfter in att det även behövs dialog kring personer med spelmissbruk.
Från den 1 januari 2018 gäller även nya regler som förtydligar socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk. Reglerna införs i
soci-altjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
HSL. Med spelmissbruk avses missbruk av spel om pengar.
I Alingsås har det förts dialoger kring lokaler och HSNV vill att detta utreds
noga. Kajsa och Maritn har tydliggjort att det inte finns några lokaler att tillgå
på öppenvårdmottagningen eller sjukhuset.
Anders får i uppdrag att närmare undersöka vad det skulle kosta att hyra de
lokaler som arbetsgruppen i Alingsås har förslagit. I undersökningen ingår även
att ta med eventuella kostanderför ombyggnationer som behövs för att
lokalerna ska bli funktionella.
3.

4.

Brukarmedverkan
Den politiska samrådsgruppen har tagit beslut om att det ska finnas en
brukarrepresentant i varje utvecklingsgrupp och representant från berörd/a
målgrupper ska vara med i SAMLAS utvecklingsarbeten. Beslut har tagits kring
formera för brukarrepresentation där inriktningen är synpunkter från brukarna
sa inhämtas inför beslut och att brukaren ska rekryteras från brukar- och
patientorganisationer som berör målgruppen och som ingående verksamheter
har etablerade kontakter med. Dialog förs kring hur vi ska gå vidare i frågan i
utvecklingsgruppen. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och
Västra Götaland (NSPHiG) som är ett nätverk av 13 patient-, brukar- och
anhörigorganisationer inom det psykiatriska området har kontaktat SAMLA för
erbjudande om brukarmedverkan. Undertecknad får i uppdrag att bjuda in
NSPHiG till nästa möte för information om deras verksamhet och dialog kring
om de har förslag på lämplig brukarrepresentation i utvecklingsgruppen.
När det gäller arbetet med socialmedicinska mottagningar har ordförand i HSN
V krav på brukarmedverkan i arbetet.

Anders

Carina

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen behöver ta fram ett förslag till uppdrag. Det är viktigt att
både representanterna i utvecklingsgruppen och övriga berörda parter i
samverkan vet vilka uppdrag de olika grupperingarna har. Dialog kring gruppens
uppdrags förs utifrån det uppdrag som fastställts för utvecklingsgrupp barn och
unga i SIMBA. Utifrån dagens dialog får undertecknad i uppdrag att ta fram ett Carina
utkast till uppdragsbeskrivning till nästa möte.
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5.

Checklista för kostnadsfördelning vid HVB placering
I Skaraborg har man tagit fram en checklista för kostnadsfördelning vid HVBplaceringar och det har kommit en förfrågan till SAMLA om vi vill använda oss
av checklistan alternativt ha den som underlag för att ta fram en för SAMLAområdet. Kajsa säger att vid placering är ambitionen att hålla vården inom den
offentliga sektorn när platser behöver köpas utanför regionen. Kajsas
erfarenheter är att generellt är kompetensnivån på terapeuterna högre inom
offentlig sektor än privat.
Vid köpa av platser från privata aktörer vill de ofta även ansvara för
behandlingen.
Kajsa informerar om att i Göteborg planeras det för att öppna upp platser för
högspecialiserad vård.
Kommun och öppenvårdsrepresentanterna är eniga om att det vore av värde
och resursbesparande att ha en checklista. Frågan får dock bordläggas då SÄS
behöver mer information i detta innan ett ställningstagande.

6.

Patienter med funktionsnedsättning och som av särskilda skäl har
behov av medföljande personal
En överenskommelse kring ansvarfördelning kring medföljande personal till
sjukhus för patienter med funktionsnedsättning tigs fram i Södra Älvsborg när
Alingsås och Lerum var en del av den samverkansorganisationen. Nu har
överenskommelsen reviderats och därefter översänts till SAMLA. Ingen
representant från SAMLA var med i revisionsarbetet.
Utvecklingsgruppen har att ta ställning till om vi ska använda oss av
överenskommelsen i SAMLA. Ärendet bordläggs till nästa möte då
representanterna inte är redo att ta beslut vid dagens möte.

7.

Val av ordförande för år 2018
Christian Sandgren väljs till ordförande för år 2018

8.

Övrigt
Psykiatrins dag Kajsa informerar om att i Alingsås har man de senaste åren
uppmärksammat dagen som är nationell infaller i oktober-november genom att
kommun, psykiatri och primärvård gemensamt arrangerat några föreläsningar
och gett information om sina verksamheter. Kommun och psykiatri har delat på
de kostnader som uppstår. Kajsa undrar om det finns intresse av att arbeta med
frågan i detta forum, vilket representanterna tycker är en god idé.
Christians förslår att personal ute i verksamheterna kan få olika uppdrag av
utvecklingsgruppen för att skapa engagemang samt främja samverkan och
gemensam utveckling.
Representation i utvecklingsgruppen Fråga kommer upp om dagordningen kan
läggas så att om verksamheter som inte berörs av punkterna kan komma
senaste alternativt gå tidigare. Dialogen utmynnar i att det är av värde ur ett
samverkansperspektiv samt kunskap och förståelse för varandras verksamheter
att samtliga representanter är närvarande hela mötet.
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