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1. Välkommen, presentationsrunda
Cathrine Thanner, ordförande hälsar välkommen och presentationsrunda.
2. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna och av flera punkter kommer även på
dagens agenda.
3. Information om beslutade uppdragshandlingar/dokument
 Utvecklingsgrupp Äldre har tagit beslut om Uppdragsbeskrivning för
Delregional samordnare Mobil närvård och SIP
 Utvecklingsgrupp Samverkan vid in- och utskrivningsprocess har tagit beslut
om Delregional rutin In- och utskrivning i kommunal hälso- och sjukvård, via
IT-tjänst SAMSA
Dokumenten är publicerade på SAMLA hemsida.
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4. Mobil närvård/närsjukvård
Uppföljning av Mobil närvård/närsjukvård kommer att följas även 2019. VGR har
medel för att delregional vårdsamverkan ska kunna finansiera en delregional
samordnare. SAMLA har rekryterat Karolina Wolmhag att arbeta 25 % året ut.
Karolina arbetar även inom kommunal hälso- och sjukvård i Lerum.
Nu finns det två slutrapporter om Mobil närvård, en från Karin Fröjd, som har varit
regional projektledare och en är från följeutvärderarna Dag Norén och Anna
Segerberg.
Se hemsidan under nyheter.
5. Handlingsplan för hälsa och den nära vården i SAMLA
Aktivitetsplanerna i handlingsplanen är uppdaterade
Utvecklingsgrupp (UG) Äldre
Beslutstöd VISAM – Beslutstödet är uppdaterat av befintlig arbetsgrupp i SAMLA där
även ambulansen ingår som part. Ambulansen ställer upp med VISAM bedömningar
på patienter om inte hemsjukvården hunnit fram. Ambulanssjukvården har ett mer
utvecklat underlag med andra parametrar men det bygger på samma parametrar
som VISAM. Ambulansen kommer att i höst bjudas in till UG Äldre och till UG
Samverkan vid in- och utskrivningsprocess.
Studie - Identifiera stöd till uppföljning av vård och omsorg om äldre är en studie där
forskare från GR tillsammans med personer från de olika organisationerna i SAMLA
gjort en patientresa som är genomför i samverkan. Syftet med studien blev inte
riktigt det förväntade men det blev en nyttig erfarenhet att följa en patient i de olika
vårdövergångarna. Maria Ljung från GR tar med sig frågan om ett forskningsprojekt
kan kopplas på.
Samverkan gav insikter som att det saknas SIP-Samordnad individuell plan för den
enskilde och att det är viktigt med brytpunktssamtal.
Frida lyfter att patienter ofta skickas in till sjukhuset fastän det inte borde göras. Det
saknas ofta brytpunktssamtal och detta samtal borde ske automatiskt vid inflyttning
till särskilt boende, SÄBO.
Beslut: Samordningsgruppen ger UG Äldre ett uppdrag att ta fram en delregional
rutin om att brytpunktssamtal alltid ska ske vid framförallt inflyttning på SÄBO..
Tandvården – representant i UG, Mehran har informerat om vikten av att N-intyg och
F-intyg skrivs. Han gör även besök ute på vårdcentralerna och informerar.

Brukarmedverkan – En dialog med brukarorganisationer och pensionärsföreningar
från Lerum och Alingsås har ägt rum nu i maj. Mycket lyckat och omtyckt
arrangemang som kommer att upprepas till hösten. Artikel finns på hemsidan Lerums
kommun.
Utvecklingsgrupp Barn och unga
Projektrapport och Modellbeskrivning SAMLA-team kommer upp under dagens möte
med politiska samrådet, se deras protokoll. Karin Alvermalm önskar att det i
dokumentet modellbeskrivningen under SAMLA-team enbart står representant från
BUP och Socialtjänst deltar… inte specifikt vilka från socialtjänsten. Lena tar med sig
synpunkten och ändrar i slutdokumentet.
Mini-Maria – Hur går SAMLA vidare med detta projekt? Projektledare Ann-Sofi Medin
som har haft uppdraget har avslutat sin tjänst och kan därmed inte fullfölja
uppdraget. Samordningsgruppen tycker att det är nuvarande styrgrupp som får
hantera frågan eftersom den går i linje med socialmedicinsk mottagning.
Vårdsamverkan i SIMBA har precis beslutat om en modellbeskrivning som de
benämner, Livsstilsmottagning för barn och unga. Det pågår även regionalt en tanke
kring hur VGR ska bygga integrerade mottagningar. Ett Länsgemensamt
inriktningsdokument i Västra Götaland om hur ett organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, kommer troligen gå ut på
remiss. Lena följer detta.
Suicidprevention barn och unga – information har getts i UG och i Herrljunga har
utbildning i psykisk ohälsa för lärare och elevgrupper i klass 8. Det är ett sätt att fånga
upp elever och få till ett annat samtal. UG tar vid frågan till hösten igen.
Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa och missbruk
Projektrapport och modellbeskrivning Socialmedicinska mottagningar kommer upp i
dagens möte med politiska samrådet, se deras protokoll.
Utvecklingsgrupp Samverkan vid in- och utskrivningsprocess
Se punkter nedan om samverkan vid in- och utskrivning och samverkansdialog.
Samtliga utvecklingsgrupper hanterar avvikelser på mötena.
Se hemsidan där Handlingsplanen är publicerad.
6. SIP-Samordnad individuell plan
SIP är en prioriterad fråga i samtliga utvecklingsgrupper. Efter beslutet på
samordningsgruppens planeringsdag att SIP-samordnare ska utbildas inom samtliga
verksamheter har nu den första utbildningen hållits för ca 30 deltagare från olika
verksamheter/organisationer. Karolina Wolmhag som är samordnare för Mobil
närvård i SAMLA är även en regional och lokal resurs för SIP arbetet.

Beslut: Samordningsgruppen ger Lena att tillsammans med samordnare Karolina göra
ett förslag på ramuppdrag för de SIP-samordnare som utbildas i verksamheterna.
7. Samverkan vid in- och utskrivning
Hur gick det under påskhelgen då parterna bemannat upp för att kunna ta hem
enskilda efter utskrivning från lasarettet. Lena informerar om att UG Samverkan vid
in- och utskrivningsprocess hanterar frågan att regional riktlinje/rutin säger att den
enskilde ska kunna skrivas ut alla dagar i veckan. Påsken var lugn utifrån primärvård
och kommun perspektiv, ett fåtal patienter skrevs hem och de hade insatser sedan
tidigare. Alingsås lasarett hade det överlag lugnt under påsken och det har inte
rapporterats några verksamhetsavbrott med anledning av samverkan. Lena visar
statistik för antalet utskrivningar under april månad 2019 som visar att det var
ungefär samma antal utskrivningar över påsk som övriga helger. Utskrivningarna är
framförallt dagen innan helg och efter helgen. Statistik följs över tid.
Midsommarhelgen
Beslut: Samordningsgruppen beslutar att en ökad bemanning inte behövs utifrån
rapport från utveckliggruppen och visad statistik.
Samverkansdialog i SAMLA
I april genomfördes en samverkansdialog där sjukhus, primärvård och kommun
deltog, ca 70 personer. Det var en god stämning och en vilja att fortsätta
implementera det nya arbetssättet enligt riktlinje/rutin.
Skaraborgs vårdsamverkan var inbjuden och berättade om deras modell som varit
framgångsrik, korta avstämningar på sjukhus och SIP i hemmet för den det berör och
efter behov. Efter denna dialog blev det ändå så att samtliga ingående parter gick
hem och arbetade utefter sin egen tolkning.
Detta ger ingen god samverkan så AU-samordningsgruppen gav på deras möte UG
Samverkan vid in och utskrivning uppdraget att ta fram ett inriktningsdokument för
att förtydliga där det brister i processen. Lena och Eva Öhrvall, ordförande i UG har
tagit fram ett förslag som UG representanter får komma med synpunkter på.
Nästa samverkansdialog är bokad till 8 oktober.
Beslut: Samordningsgruppen ställde sig bakom AU beslut om inriktningsdokumentet.
8. Utvärdering av Vårdsamverkan SAMLA - kommunikationsplan
Det beslutades 2018 att vårdsamverkansstrukturen ska utvärderas. Hur går vi
tillväga? Hur och när, och hur gör vi på bästa sätt? Utvärdering bör göras årligen.
Det finns en osäkerhet i vilka forum man ska föra vissa frågor, till vilket forum hör
mina frågor?

Det behöver rensas, följas upp och renodlas så att det inte spretar i vårdsamverkan.
Det är viktigt att varje utvecklingsgrupp ser över syfte, mål och när är det är problem.
Hur och när lyfts problem/frågor och vart. Tydliggöra detta i en kommunikationsplan
till hösten.
Diskussion i gruppen där samtliga biföll till att formulera några frågeställningar som
sammanställs i ett utvärderingsdokument. Detta mailas ut till representanterna i
samordningsgruppen och till samtliga representanter i utvecklingsgrupperna och följs
upp i samtliga gruppers möten under hösten.
Lena får uppdraget att sammanställa frågor och tar hjälp av Frida och Alexandra,
representanter i samordningsgruppen.
9. NPÖ sluta faxa
Lena informerar att övriga delregionala vårdsamverkansområden har beslutat
att avvakta införandet av NPÖ sluta faxa. Det har framkommit att det finns en del
juridiska frågetecken. Frågan kommer att följas regionalt.
Beslut: Samordningsgruppen står bakom att SAMLA pausar införandet tills
vidare.

10. Övrig information
Cathrine informerar om att beslut tagits i koncernledningen att digitala möten ska
användas i första hand. Detta arbetssätt ska vara infört vid 2019 års utgång. Detta
måste kommuniceras i alla lokala samverkansgrupper.
Nästa möte är den 6 september 2019 på Grand Hotel i Alingsås kl. 08.30 - 12.00
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