Minnesanteckningar Utvecklingsgrupp SAMSA
Datum: 2014-10-24

Närvarande:

Gisela Fridstedt, Helen Ström, Liselotte Axén, Lena Arvidsson, Lena
Rudholm, Lisa Bäckman, Marie Blixt, Marita Wiklund samt Carina
Waltilla.

Förhindrade:

Charlotta Sundin Andersson, Cecilia Axelsson, Maria Siwerts, Micael
Marcusson, Sara Andersson,

Tid och plats:

Kl. 09.15 – 11.45 Gullbergs strandgata 36D, v.4

Mötespunkter
1. Inledning
Lisa Bäckman, representant från Primör – Rehab hälsades välkommen till UG SAMSA. I
detta sammanhang representerar hon i Göteborgsområdet. Till sekreterare valdes
Carina Waltilla.
2. Reflektion workshop den 26 september – Laget runt
SU – Möte har ägt rum på SU med representanter som representerar i
samverkanssammanhang t.ex. LGS och temagrupps representanter m.fl. Fokus var på
projektet: Personcentrerad vård, då det är viktigt att få med läkarna i processen.
Hur kopplas detta till nya utskrivningsprocessen?
Att börja arbeta med: Utbilda i SIP och göra fler videovårdplaneringar. Önskan finns att
avvakta med fast vårdkontakt. Lena A undersöker om vägledningen ang. fast
vårdkontakt från socialstyrelsen snart är på ingående. Kommer därefter att skickas ut.
SU/Psyk – jobbar med tvångslagstiftningen men upplever att den är otydlig. En oro
finns bland medarbetare om vad som kommer att ske.
Närhälsan – Marie B sitter med i en regional arbetsgrupp inom Närhälsan kring den
nya utskrivningsprocessen. Närhälsan anställer vårdplaneringssjuksköterskor men det
ser olika ut i regionen. Marie och Paula Bertilsson, utvecklingsledare VC Område 4
kommer att ansvara för utbildningen av de nya vårdplaneringssjuksköterskorna i
Göteborgsområdet.
Göteborgs stad – Har informerat det lokala verksamhetsstödet i stadsdelarna om vad
vi står idag. Vet inte vad som pågår i de olika stadsdelarna angående den nya
utskrivningsprocessen.
Partille – Har tillsatt en utredare. Primärvården inte med på banan. Lena A har bjudits
in av NOSAM för att komma och informera.
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Mölndal – En arbetsgrupp har tillsatts. Lena A har bjudits in av NOSAM för att komma
och informera.
Primör privat Rehab – jobbar med att få till ersättning som inte finns för det nya
arbetet med utskrivningsprocessen. I dag utgår ingen ersättning utan det ska ingå i
grundersättningen.
Öckerö – ingen representant på dagens möte.
Lena A – informationsmaterial om den nya utskrivningsprocessen kommer att ligga på
vårdgivarwebben. Det kommer att skickas ut nyhetsbrev kontinuerligt om hur arbetet
fortskrider.
3. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Lena R Informerar.
Yvonne Hedegärd Framtidens vårdavdelning är projektledare för projekt: Samverkan
vid utskrivning från slutenvård vid planerad kirurgi. Syftet är att öka tryggheten för
patienten och minska onödig vårdtid, en förberedande SIP genomförs då planerad
operationsdag är fastställd och man har identifierat ett behov av fortsatt vård och
omsorg. Förslag till processbeskrivning i SAMSA är framtagen och projektgruppen
önskar synpunkter från UG SAMSA, Arbetsmaterialet kommer att skickas ut till UG
SAMSA, inte för spridning. Yvonne bjuds in till nästa möte.
4. Avvikelser i samverkan
Bordläggs till nästa möte
5. Regional arbetsgrupp SAMSA – rapport från möte den 10 maj
Ny uppdatering av IT-tjänst SAMSA kommer den 15 november. Det kommer bl.a. bli
obligatoriskt att skriva in kontaktuppgifter. Lista kommer med övriga förändringar
innan. Mycket av arbetet kommer att ske i olika AU under det kommande året som ex.
kan nämnas uppdraget att en ny Rutin ska skrivas där Överenskommelse och riktlinjen
för nya utskrivningsprocessen är underlaget.
6. Distansmöten via video
Viktigt att vi kommer i gång nu. Endast ca 6 % av alla planeringar är gjorda via video.
Tips att alltid ställa frågan om planeringen kan göras via video. Vårdcentralerna måste
även själva tala om när de kan vara med genom att t.ex. skicka ett administrativt
meddelande. Privat Rehab i Mölndal är redo att delta på videovårdplaneringar.
7. Information från Temagrupperna
Utgår
8. Övriga frågor
Helen S gör oss alla medvetna om att det är EU-toppmöte den 16 -17 november och
hela staden stängs av. Detta innebär att vi inte kan göra fysiska vårdplaneringen utan

www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

alla vårdplaneringa bör göras via video dessa dagar. Informationen kommer att skickas
ut i linjen enligt kommunikationsplan i form av ett meddelande.

Helen S har fått till sig av en jurist, ”att sjukhuset ska meddela HSL och Socialtjänst
separat i kommunen d.v.s. att sjukhuset redan vid inskrivningsmeddelandet ska ta
ställning till om personen kan ha behov av de olika delarna och skicka utifrån behov till
Socialtjänst respektive HSL” Frågan får lyftas regionalt.
Gisela undrar över planeringar inför utbildningar i maj 2018. Vi avvaktar tills mer
information finns från den regionala implementeringsgruppen.
Lena A skickar ut ett förslag på handlingsplan som vi har fått i uppdrag av
beredningsgruppen att ta fram inför ny Lag om samverkan vid utskrivning från sluten
häls- och sjukvård och bland annat utifrån vår workshop i september. Synpunkter på
handlingsplanen ska vara inkomna senast den 1 november.
9. Mötet avslutades

Kommande möte: 2017-11-21

Vid anteckningarna: Carina Waltilla
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