Johanna Junkvist Lindau
Delregional samordnare
Mobil: 0700 – 85 27 32
johanna.junkvist.lindau@vgregion.se

Datum

2020-10-07
Minnesanteckningar

Dokumenttyp

Ärende

Utvecklingsgrupp för in- och utskrivningsprocessen

Datum

2020-10-05

Plats

Kungälvs Sjukhus

Närvarande
(√)

Ann-Sofie Anso Lekander
Offentliga vårdcentraler
Cecilia Tahmasebiepour
Privata vårdcentraler
Ghadah Saleh
Privata vårdcentraler
Viktor Persson
Privata vårdcentraler
Linda Kusmark
Privat rehab

√

Lisa Hinnerson
Offentlig rehab
Britt-Marie Gustafsson
Kungälvs sjukhus
Christina Andersson
Kungälvs sjukhus
Jacob Wulfsberg
Kungälvs sjukhus
Jenny Kullman
Kungälvs sjukhus
Mari Andersson
Kungälvs sjukhus
Maria Bokedal
Kungälvs sjukhus
Marie Gardtman
Kungälvs sjukhus

√

√
-

√
√

√
-

√
√
√
-

Ann-Sofie Borg
Ale kommun
Martina Berisson
Ale kommun
Åsa Fredriksson
Ale kommun
Monica Fundin
Kungälvs kommun
Noomi Holmberg
Ersättare: Carina Andersson
Kungälvs kommun
Johanna Nordqvist
Stenungsunds kommun
Susanne Vinqvist
Stenungsunds kommun
Ann-Charlotte Nyrén
Tjörns kommun
Marie-Louise Andersson
Tjörns kommun
Victoria Östlund
Tandhygienist i kommunen
Birgitta Berghänel-Sikberger
Brukarrepresentant
Jenny Ahto
Brukarrepresentant
Carina Vesterelve
SIMBA
Johanna Junkvist Lindau
SIMBA
(adjungerad punkt 3)

√
√
√
√
√

Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Samtliga deltagare presenterar sig. Ny deltagare Marie-Louise Andersson från
Tjörns kommun närvarar tyvärr inte under dagens möte.
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2.

Utbildning i SAMSA
Under föregående möte beslutades att Kungälvs sjukhus till dagens möte
skulle upprätta och därefter presentera en tidsplan för utbildning av personal i
SAMSA och det delvis förändrade arbetssättet.
Chefsläkare och verksamhetschef på medicinkliniken saknas under mötet och
därför presenteras ingen tidsplan. Däremot nämner närvarande
representanter att det 6/10 skall vara ett möte inom Vårdplaneringsteamet
för att bland annan diskutera den att varje vårdenhetschef har ansvar för att
sina respektive medarbetare har adekvat kompetens. Viktigt att man tar in en
samlad bild av utbildningsbehov för såväl somatik som psykiatri. Vid nästa
möte 201118 redogör Kungälvs sjukhus för en samlad tidsplan för utbildning
av personal i SAMSA och det delvis förändrade arbetssättet.

3.

Övriga frågor
Reviderad rehabrutin
Undertecknad presenterar den reviderade versionen av Samverkande
rehabinsatser vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
Arbetsgrupp i samverkan med nätverk rehab har upprättat på uppdrag av
Samordningsgruppen. Revideringen gjordes för att följa rutinen kring det
delvis förändrade arbetssättet och godkänns av gruppen. Vidare skall
revideringen godkännas i samverkansgruppen innan den publiceras på
SIMBAS hemsida.
SIP i hemmet
På delregionala arbetsgruppsmötet lyftes frågan om in- och
utskrivningsprocessen kan följas enligt rutin, med tanke på Covid-situationen,
så att patienterna efter utskrivning från slutenvård kan erbjudas SIP i hemmet.
Det allmänna svaret är att varje enskilt ärende ska bedömas och med hänsyn
till att SIP i hemmet kan genomföras Covid-säkert finns ingen anledning till att
inte erbjuda SIP i hemmet om behov finns.
Undertecknad är i kontakt med Helene Karlsson, enhetschef för mobila
vårdteamet, Närhälsan Uddevalla som genomför digitala SIP i hemmet.
Helen och hennes team tar gärna emot auskultation för att se hur de arbetar
med SIP och digital SIP via Skype.
Helene Karlsson
helene.ms.karlsson@vgregion.se
0705-507965
Mer information finns i länk
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/fyrbodal/forenkladutskr
ivning/

GAP-analyser
Undertecknad saknar fortfarande GAP-analyser som ska genomföras utifrån
den utvärderingen som gjordes i våras angående det delvis förändrade
arbetssättet, och ber om att dessa är tillhanda senast 201009 då en
sammanställning skall presenteras vid Samordningsgruppens nästa möte 1516 oktober.
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