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Sammanfattning
SAMLA-team barn & unga byter namn och reviderar något i modellen
Malin, ordförande i barn och unga informerade om att det varit en dialog i styrgruppen och i de
två teamen om förslag på ett namnbyte av SAMLA-team barn & unga”. Orsak till detta är att
det är svårt i dialog ut till andra aktörer då SAMLA står för vårdsamverkan Lerum Alingsås och
gäller flera målgrupper. Förslag på namn diskuteras. Små förändringar görs också i
modellbeskrivningen då teamen nu efter första året identifierat vissa förbättringsförslag.
Beslut – Samordningsgruppen beslutar att namnet ändras till Samverkansteam barn & unga.

Avslut av pilot Samordningsfunktion
Marie Lundell, ansvarig samordnare för pilotprojektet i SAMLA var inbjuden för en kort rapport.
Samordningsfunktionen är mycket uppskattad och mycket arbete har gjorts med att få kontakt
med övriga vård- och omsorgsgivare, kommuner, närstående, olika mottagningar och sjukhus.
Om man är patient och har flera olika vårdkontakter har funktionen hjälpt till att samordna
vård- och omsorgsgivarna eller hjälp med kontakt när det är oklart vart de ska vända sig.
Projektet fortsätter inte efter årsskiftet och en överlämning av patienter som deltagit pågår. En
slutledning av projektet är att det är kort tid med ett år då det tar lång tid för att implementera
ett nytt arbetssätt. En slutrapport kommer i början av 2021.

Sammanfattning
Socialmedicinsk mottagning
Susanne Kurkela, Alingsås kommun är inbjuden för att föra en dialog kring Socialmedicinsk
mottagning utifrån det pågående arbetet med en omstrukturering. Det är framtaget tre olika
exempel på processkartläggningar och en av dem är processen ”Remiss från vårdcentral” för att
få kontakt med mottagningen. AG har identifierat att på mottagningen behövs en sjuksköterska
och en socionom för att samordna arbetet och arbeta med att identifiera den enskildes behov.
Förslag är att mottagningen har öppet ca 15–20 timmar i veckan. Det ses som en fördel att det
sker en interaktion med vårdcentralens professioner, framförallt läkare, för att se de enskilda ur
ett helhetsperspektiv, en möjlighet att se hela personens hälsa då de ofta har en
samsjuklighetsproblematik
Beslut - Bemanna upp en halvtid sjuksköterska på 20 timmar/vecka från primärvården och en
socionom från kommunen. Mottagningen har då öppet 20 timmar i veckan. Preliminär start av
mottagningen i februari och slutlig avstämning på Samordningsgruppens möte den 29 januari
2021.

