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Sammanfattning
Inbjuden gäst Sofia Hedenlund informerar om pilotprojekt Nära vård i SAMLA med en samordningsfunktion
Uppdragets syfte är förbättrad samordning för individer med särskilda komplexa behov. Projektet fanns tidigare
och benämndes då ”Närsjukvårdscentra”, men har därefter formats om till att bli ett pilotprojekt med förstärkt
samordningsfunktion på vårdcentral, start hösten 2019. Samordnarens uppdrag är att vara tillgänglig för samtliga
parter och ansvara för samordningsbehov även om behov av vårdcentralens insatser inte föreligger. Förslaget är att
projektet ska innefatta samtliga tio vårdcentraler i Lerum och Alingsås. Några av Samordningsgruppens deltagare
diskuterar frågan vidare och Sofia Hedenlund tar fram en uppdragshandling. Uppföljande möte planeras lite längre
fram.
Uppdrag, mandat, roller och ansvar i SAMLA
Det beslutades efter diskussion att:
•

Skriftligt uppdrag behövs för samtliga tillsatta arbetsgrupper för kortare eller längre uppdrag

•

Om utvecklingsgrupperna vill bemanna upp med ytterligare funktion/profession ska detta lyftas till
Samordningsgruppen för ställningstagande

•

Inga ersättare ska utses i grupperna, detta för att bibehålla kontinuitet och att delta som representant är ett
stort ansvar

Beslutsordning
Utvecklingsgrupperna kan fatta beslut om specifika dokument/rutiner/tillämpningar om samtliga är eniga (utan
ekonomiska incitament). Lyfts därefter till samordningsgruppen för information/fastställande.

Sammanfattning
Samverkan vid in- och utskrivning
Samverkan idag har förbättringspotential, den behöver bli bättre. Gränser och förhållningssätt mellan parterna
behöver förändras. Första prioritet är en kort planering/avstämning på sjukhuset och därefter SIP i hemmet. Det
behövs tillgång till all nödvändig information om den enskilde i planeringsmeddelandet i IT-tjänst SAMSA för att få en
bild om hur den enskildes behov ser ut. Primärvården önskar hjälp av sjukhuset med att nå den enskilde via
telefon/Skype för att tillfråga om samtycke till SIP när ett behov är identifierat. Martin från Alingsås lasarett lovar att
ta med sig frågan. I den bästa av världar har de flesta patienter som kommer in till lasarettet redan en pågående SIP.
Helgfrågan
Diskussion förs i gruppen och Martin är tydlig med att vi har att förhålla oss till vad Lag/ÖK och riktlinje säger. Den
enskilde ska kunna skrivas ut alla dagar i veckan och det får SAMLA ha som mål eftersom det finns risker att ligga kvar
på sjukhus. Det tas inte fram någon delregional tillämpning ännu utan samtliga parter får satsa på att planera under
veckan. Uppföljning i form av statistik får följas över tid.
Påskhelgen
Beslut: Samordningsgruppen beslutar att samtliga parter bemannar påskdagen den 21 april
kl. 08.30-12.30. Viktigt att bevaka på skärtorsdagen vilka patienter vi har som är utskrivningsklara på fredagen och
lördagen. (Detta har även S Älvsborg beslutat).

Sammanfattning
SIP-samordnare
Samordningsgruppen tog beslut att införa SIP-samordnare i samtliga verksamheter i SAMLA då SIP är en prioritera fråga i hela
Västra Götaland.

