Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA
Datum: 2018-03-27
Kallade:

Gisela Fridstedt, Marita Wiklund, Frida Palm, Micael Marcussen, Helen
ström, Marie Blixt, Solveig Högberg, Maria Larsson, Carina Waltilla, Björn
Gunnarsson, Cecilia Axelsson, Lena Ekeroth, Sara Andersson, Pernilla
Westfalk, Shahin Khoshnood, Anne-Charlotte Larsson (adjungerad)

Plats:

Oterdahlska, lokal: Rydberg rum

Tid:

Kl. 09.00 -12.00

Minnesanteckningar
Frånvarande: Anne-Charlotte Larsson, Sara Andersson, Lena Ekeroth och Pernilla
Westfalk
1. Inledning – sekreterare för mötet Helen Ström
2. Presentationsrunda
Shahin Koshnood är ny representant, områdeschef Närhälsan Rehab.
3. Föregående minnesanteckningar 2018-02-20
Anteckningarna har inte hunnit gå ut sedan förra mötet, Lena lägger upp dem på
Alfresco samt skickar ut dem på mail senare idag.
4. Samverkan vid in- och utskrivning, Laget runt – stående punkt
Vårdval Rehab Närhälsan – De kommer vilja delta via Skype i första hand samt på
besök hos enskild i samband med SIP. De har varit på utbildning för att öka
kunskaperna om nya lagen. De har gjort en processkartläggning samt haft dialog med
sjukhuset om hjälpmedel, vikten av att ha hjälpmedel i samband med hemgång från
sjukhuset har tagits upp i dialog med sjukhusrepresentant. Lyfter att de inte har akuta
förråd av hjälpmedel, SU har svarat att de bör tillgodose behov av vissa hjälpmedel men
inte att de ska tillgodose alla. Testar att använda Skype för att öka kunskapen kring
tekniken samt ser över inkorgarna i SAMSA.
Närhälsan – De områden som har VPL-sköterskor är de områden som fungerar bäst.
Område 4 saknar VPL-sköterska, varje vårdcentral i området ska organisera det inom
respektive vårdcentral istället för att dela en resurs mellan de olika vårdcentralerna.
Vårdcentralerna vill ibland vara med redan idag via Skype även om det är ett fysiskt
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möte men de möter visst motstånd från övriga parter och blir ibland ifrågasatta varför
de ska delta.
SU – psykiatri/Frida – börjar få kontakt med de olika delarna inom SU´s psykiatri,
utbildningar i både SAMSA och nya lagen efterfrågas och planeras. Tror på att
processen blir betydligt bättre med planeringsmeddelande istället för kallelse som
triggar igång beräkning av karensdagarna.
Cecilia – samverkansperspektiv/psykiatri – hör från olika parter att man generellt
lägger tyngden på att det inte fungerar hos den andra parten och inte riktigt ser vad
man själv bör göra. En del säger sig vara förberedd men alla verkar inte förstå i detalj
vad nya lagen innebär.
SU – har anställt projektledare men det är inte ute i linjen, personen ska vara med på
chefsdagar under våren. Gisela/Marita är rådgivande/stöttande vad gäller SAMSA och
är inte med i projekt kring nya lagen. Projektledaren ska bjuda in sig på respektive
område för att få igång arbetet.
Göteborg – de stadsdelar som har VPL-team fungerar bättre, diskussion kring hur de
ska lösa det i berörda stadsdelar som inte har team. IFO-funktionshinder saknar
generellt VPL-team och frågan är väckt kring hur de ska hitta lösningar för olika
scenarier i processen. Göteborg har skapat en grupp av olika yrkesfunktioner för att se
över hur processerna fungerar idag och hur de kan förbättra dem. Sektorcheferna ska
involveras under våren. Oklart hur social resurs är involverade. Några av stadsdelarna
har börjat ha korta Skype mötena med vårdcentralerna för att prata om aktuella
ärenden, snabba upp processerna.
Öckerö – Arbetar på utifrån modellen som beskrevs förra mötet. Börjat med SIP
tillsammans med Närhälsans vårdcentral. Försöker jobba med Skype i första hand, de
har dock fått nej på en del förfrågningar av Sahlgrenska.
Mölndal – Arbetet fortskrider internt. Biståndsenheten ska skapa ett
vårdplaneringsteam, målgrupp äldre, för att kunna arbeta mer effektivt med
utskrivningarna. Arbetet med vårdcentralerna har inte kommit igång. Försöker komma
igång med planeringar via Skype.
Partille – Arbetet fortsätter internt i kommunen, handlingsplan tagits av
ledningsgruppen. Andelen planeringar via Skype har ökat.
Härryda – information via mejl. Härryda Kommun har bjudit in primärvården till möte
med kommunens vårdplaneringsteam i slutet av maj, för att prata ihop sig om hur de
ska hantera det nya arbetssättet till hösten.
Lena kollar med Maria Grip om det finns statistik gällande ledtider gällande
utskrivningsklar till utskrivning utifrån diskussion om att kunna jämföra med hur det
ser ut efter ändringen i september.

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

5. Handlingsplanen
Samverkansdialoger – rapport från arbetsgruppen, beställning av kaffe? Maria ordnar
det för chefsutbildningarna och Frida för psykiatrin.
Dialog för medarbetare – ändra lokal
De tillfällen som nu är bokade:
21/5 på Sahlgrenska 13.30–16.00
29/5 på Östra 13.30–16.00
Diskussion hur upplägget ska vara vad gäller samverkansdialogerna i maj, en
utbildning för utbildare med fokus på rutin eller samverkansdialog med genomgång av
riktlinje/rutin och patientfall med dialog.
Förslag; Utbildning och dialog i samverkan om riktlinje/rutin med patientfall eller
använda samverkansdialog som är ett uppdrag UG SAMSA har i samverkan.
Förslag: Varje organisation får utse vilka som ska delta på utbildning/dialogtillfällen
samt vilka som ska hålla i utbildningen på hemmaplan. Varje organisation ansvarar för
upplägg av utbildning på hemmaplan. Utbildningsgruppen fördelar platserna mellan
parterna.
IT – tjänst SAMSA utbildning inför uppstart i augusti/september; varje organisation
kommer troligen få ansvara för utbildning i IT-tjänsten själva ex. utifrån lathundar.
Utbildningsgruppen ska ha möte imorgon för att knyta ihop upplägget för
samverkansdialog för cheferna. Det är ett stort intresse för den och ytterligare ett
tillfälle är därför inbokat. Lena och Maria Grip inleder med b.la en film från SKL, ”varför
är vi här?” De går igenom överenskommelse och riktlinjer. SMS frågor från deltagarna
som besvaras efter genomgången. Fika och bensträckare. Goda exempel med inbjudna.
Frågor som avslut.
Utbildning för psykiatri har få anmälda, utvecklingsgruppen har fått inbjudan för att
skicka ut den i linjen. De kommer ha stort fokus på dialogen mellan deltagarna.
6. SAMSA – rapport från rutingruppen
Genomgång av utkast Rutin, följande synpunkter lyfts på mötet. Tiden är knapp och
visa uttrycker önskemål om att även skicka in per mail
 Sara från privata vårdcentraler har mailat synpunkter innan mötet. Det rör
helger/helgdagar och att det inte finns stöd i att de ska jobba på helgerna.
 Datorsymbolen anser gruppen skapar tydlighet.
 Närhälsan lyfter i sin styrgrupp kring bevakning av systemet på helgerna.
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 Förtydligande behövs kring när enskild inte ger samtycke, kan missuppfattas av
psykiatrin.
 Direktnummer – har kommit med på utskrifter från SAMSA. Marita kollar upp
det då vi inte vill att direktnummer ska lämnas ut till enskild.
 Diskussion med fara kring att ha vårdbegäran öppen under hela planeringen.
 Sid 20. Någon form av planeringsmöte – vård och omsorg omhändertaget. Ordet
omhändertaget och vilka behov som anses avses, både åtgärder, insatser och
hjälpmedel. – känns om en icke tydlig formulering, kan tolkas olika beroende på i
vilken organisation man tillhör.
 Info vid utskrivning – Solveig. Dator nr 2. Se över formuleringen, otydligt.
 Läkemedelsberättelse – ska väl inte faxas till VC, är till den enskilde.
 Information inför utskrivning – kan vi omformulera till Information vid
utskrivning.
 Underskrift av enskild i SIP – datorsymbol blir lite konstigt.
 Samtliga meddelande skickas till INKORG om inte annat är överenskommet.
Göteborg vill ha en tydlighet hur överenskommelsen ska göras tex när de byter
part tex. från bistånd till hälso- och sjukvård. När GBG gör detta händer det att SU
byter tillbaka till huvudinkorg utifrån skrivelsen i riktlinjerna vilket ställer till
det.
 Avbrott i process – samtycke vid avliden.
7. Distansmöte via video
Öckerö får nej till viss del när de vill ha Skype planeringar, det framkommer att
utrustning fortsatt saknas på vissa avdelningar på Sahlgrenska.
SU lyfter att vissa stadsdelar i Göteborg inte har utrustning. Göteborg internt får
signaler om att alla stadsdelar arbetar med Skype.
Närhälsan har blivit nekad att få en länk och blivit ifrågasatta varför de ska delta.
Se även punkter under lägesrundan.
8. Avvikelser i samverkan
Tiden räckte inte till, flyttas till nästa möte
9. Information från Temagrupperna
Tiden räckte inte till, flyttas till nästa möte
10. Övriga frågor – hanns inte med och flyttas till nästa möte
Ska PV lägga till t ex psykosmott Hisingen, psykiatrimott Väster eller Bipolärmott i
SAMSA? – Marie
Utbildning i SAMSA2 inför uppstart.
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ASIH – Marie
Carina – fler skickas hem utan planering.

11. Mötet avslutas
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