Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA
Närvarande:

Datum:2017-04-27

Helen Ström, Micael Marcussen, Marie Blixt, Liselott Axén, Marita
Wiklund, Gisela Fristedt, Lena Arvidsson, Lena Rudholm, Solveig
Högberg

Förhindrade:

Helena Nilsson, Carina Waltilla, Carina Westerelve, Cecilia Axelsson,
Charlotta Sundin Andersson, Anne-Charlotte Larsson

Tid:

Kl. 09.45-11.45, Gullbergs strandgata 36D

Mötespunkter
1. Sekreterare för mötet
Solveig Högberg
2. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna läggs till handlingarna
3. Laget runt
Ny omgång med speciellt utvalda skötare utbildas i SAMSA.
Ofta snabba utskrivningar med knapphändig information.
Avbruten process kommer väldigt sent – ofta nära bokad vårdplanering.
Distansmöten – utbildning och utrustning på plats inom SU.
Flera videovårdplaneringar genomförs - oftast i tvåpart.
Privata vårdcentraler jobbar för att få representanter med i vårt
samverkansområde.
4. Samverkansdialog
Enkätsvaren från senaste dialogen var något färre men visar lite bättre resultat
– lite kortare tid för redovisning, mer tydlighet med att välja det viktigaste från
varje grupp.
– vi bör tydliggöra hur vi kommer att använda alla svaren från grupparbeten
På nästa ordinarie möte med UG SAMSA ska vi arbeta med att sammanställa en
rapport. Alla förbereder sig med att läsa igenom allt inkommit material, Lena
skickar ut.
Samverkansdialog psykiatri - 11 maj på Östra sjukhuset.
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5. Avvikelser i samverkan
Workshop 18 maj på Erik Dahlbergsgatan 9. Saknas fortfarande flera svar om
deltagande, påminn inbjudna!
Efter detta möte jobbar några i gruppen med att göra flödesbeskrivning av hur vi
hanterar avvikelserna i våra organisationer.
6. SAMSA – rapport från möte 19 april
13 juni leverans av optionspaket 1 – information om innehåll kommer i samband
med leveransen.
Hemsidan på www.vgregion.se/svpl kommer inom kort att få ett nytt utseende.
7. Tillämningen med tillägg för Göteborgsområdet.
Vi kan se att vissa tillägg kan tas bort, men bestämde att låter det vara i avvaktan
på nya dokument inför ny lagstiftning.
8. Distansmöte via video
Projektledaren för införandet på SU slutar i dag.
Ny version av Outlook ställer till vissa problem med att kopiera möteslänk till
Kallelsen i SAMSA. Hur man måste göra är informerat till berörda.
9. Information från Temagrupperna
Arbete pågår med planer inför 2018
10. Övriga frågor
Angående ”snabbspår” på område 3 Mölndal – Det ska inte finnas,
utskrivningsprocessen ska följas!
Kommunerna avslutar inte ärenden tillräckligt bra. Enligt statistik från SU under
två veckor fanns 143 ärenden öppna som borde varit avslutade. Grundar sig på
ärenden 48 timmar efter utskrivning där Info vid utskrivning finns. Bättring!
Personal på SU har svårt att nå handläggare via telefon och vill gärna ha
direktnummer. Förslag är att de i stället skriver administrativt meddelande,
kommunerna har alltid bevakning på SAMSA.

Kommande möte: 2017-05-31

Vid anteckningarna: Solveig Högberg
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