Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA
Datum: 2018-05-22
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, Yvonne Hedegärd, Anne-Charlotte Larsson
(adjungerad) Harriet Kvarnhage
Förhinder: Lena Ekeroth, Sara Andersson, Anne-Charlotte Larsson
Plats:

Oterdahlska, lokal: Rydberg rum

Tid:

Kl. 09.00 -12.00

Dagordning
1. Inledning – sekreterare för mötet:
Marie Blixt/Marita Wiklund
2. Föregående minnesanteckningar 2018-04-24:
Godkändes.
3. Samverkan vid in- och utskrivning, Laget runt:
Härryda:
Harriet hälsades välkommen. På torsdag har man möte med rehab och vårdcentralerna,
frågetecken om de privata kommer. Man kommer att fortsätta med sitt
vårdplaneringsteam.
Göteborgs Stad:
Planerar utbildningar. De med STF vårdplaneringsteam känner sig trygga. Har en
grupp för utskrivningsprocessen men har svårt att nå ut. Det är mycket på gång i
stadsdelarna som gör det svårt att få en överblick.
Mölndal:
Har en arbetsgrupp som planerar för införandet. Finns planerare i hemtjänst som
eventuellt ska in i IT-tjänst SAMSA.
Öckerö:
Försöker få med hemtjänst, samtliga vårdcentraler är nu med i planeringen. Micael
utbildar nyckelpersoner som i sin tur får utbilda övrig personal.
Partille:
Ska ha extra NOSAM-möte, en extra lokal utbildningsplan är riggad. Dialog förs om att
kunna ta hem den enskilde på helger. Vårdplaneringsteamet är kvar.
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Sahlgrenska:
Kontaktpersoner som bildar arbetsgrupper har startat. Underlag finns till alla om
riktlinjen mm. Enligt kontaktpersonerna går det bra, inga konstiga frågor ännu.
Läkarna får en kort information av en läkare.
Psykiatrin:
Svårt att få utbildare. Affektiva har en och psykos har två. Förvirring råder pga. att flera
utbildningar pågår samtidigt. Vilja och intresse finns dock hos enheterna framförallt
inom öppenpsykiatrin.
Systemsamordnare för barn ska utbilda på tre avdelningar, håller även på att inventera
sitt område.
Närhälsan rehab:
Förbereder sig beträffande informationsöverföring och eget arbetssätt samt
samarbetar med vårdplaneringssköterskorna inom Närhälsan. IT-tjänst SAMSA finns
alltid med på dagordningen för områdescheferna och på alla APT. I NOSAM är cheferna
mer aktiva nu men det ser olika ut hur långt man kommit i de olika NOSAM.
En checklista är framtagen för stöd för vårdplaneringssjuksköterskor så att de inte
missar Rehab tänket/frågor och det har skickats till rehab, sjukhus efter förfrågan.
Checklistan är bra och handlar om aktuella frågor som berör Rehab vid utskrivning
från (skickas till Lena A för utskick).
Närhälsan vårdcentraler:
Det har skett omorganisering inom de olika PVO för vårdplaneringssköterskor, ny lista
kommer från Marie B när alla är på plats.
Planering inför utbildning i rutin och IT-tjänst i september pågår.
Björn:
Inom de olika temagrupperna verkar man lite ”ovetande”.
Lena:
Brukarorganisationerna är engagerade och går ut och berättar för sina medlemmar.
Rapport från morgonmöte mellan PVO-chefer i Närhälsan, Gisela SU, Yvonne SU
och Marie Närhälsan:
Bra samtal! Vilja att ha förståelse för varandras svårigheter och hjälpas åt i samverkan.
De två första veckorna i oktober ska Närhälsans användare uppmanas att rapportera
avvikelser i Medcontrol om problem som uppstår. Sjukhuset hakar på och gör
detsamma. Nytt möte är inbokat till den 20 november för fortsatt dialog då med
utgångspunkt från de avvikelser som inkommit.
OBS! Att uppmana de som gör avvikelser i Medcontrol att skriva ut underlagen eller
rapportera ärendenumret för att kunna hitta ärendet igen vid sammanställning.
4. Handlingsplanen
Lena informerar om att Överenskommelse och Riktlinje nu är ute på beslutsrunda i de
49 kommunerna och i VGR.
Idag hittar man aktuellast information på Vårdgivarwebben. Nya hemsidan
Vårdsamverkan i VGR där all information ska samlas lanseras den 14 juni.
Patientfall finns publicerade på Vårdgivarwebben nu.
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Även Patientfoldern som är klar finns på Vårdgivarwebben, innehåller bl. a information
om SIP. Den heter: Brukarinformation.
Nu finns enbart vårdsamverkansgrupperna kvar övriga samverkansgrupper har
avslutat sina uppdrag.
Samverkansdialoger:
Synpunkter från den 21 maj: För kort tid för dialog, försöka styra frågor till sms eller
anteckna och ta efter föredraget. Även för kort tid till utvärderingen.
Tre lokaler bokade i september: 5 sept. Rosmarinen, Mölndal, 10 sept. Jubileumssalen,
Sahlgrenska, 11 sept. Humlen, Östra.
Inbjudan läggs ut i Regionkalendern nu. Gisela får hjälp av Marie som själv kollar sin
behörighet i Regionkalendern.
Uppmaning till de som inte anmält sig till regionala utbildningen för superanvändarna
9 eller 16 augusti att göra detta omgående till Maria Fredriksson!
Privata har inte anmält någon till sin plats, den går till psykiatrin om de inte vill ha den.
Övergången till förändrade IT-tjänsten: Nuvarande version stängs ner 24 sept. kl. 12.00
och den nya öppnas 25 sept. kl. 08.00. Checklista kommer över vad som behöver
bevakas och göras inför övergången. Perioden 25-30 sept. finns inget system som
stöder betalningsansvaret.
Sahlgrenska vill helst slippa manuell hantering.
Beslut om betaldagarna för psykiatrin blir 15 dagar from januari 2019.
Statistik från SAMSA: Vad vill vi ha ut? Meddela Gisela önskemålen t ex antal SIP,
planeringar, antal meddelanden, ledtider mm!
5. SAMSA – rapport från den 16 maj:
Utbildningsplanering pågår med bl.a. utbildningsmaterial för storgruppsutbildning
Superutbildare 3-4 per delområde sker i augusti. Kompletterande utbildning kommer
att erbjudas till självkostnadspris. Diskussioner med koncernkontoret pågår gällande
utbildning för privata vårdgivare.
6. Distansmöte via video:
Micael upplever att antalet distansmöten minska något framförallt på vissa
avdelningar. Marita önskar få veta vilka avdelningar det gäller för att kunna följa upp.
7. Avvikelser i samverkan:
Härryda kommun har gjort en avvikelse angående oenighet kring förskrivning av sug
till en patient vid utskrivningen. Sjukhuset ville att kommunen skulle ordna detta vilket
de inte har ansvaret för. Det slutade med att patienten lån kvar på sjukhuset ytterligare
en vecka i onödan och därmed utkrävdes ett betalningskrav.
8. Information från Temagrupperna
Inget att förmedla på dagens möte.
9. Övrig information
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Lena informerar om att hon slutar sin tjänst i mitten av augusti, ersättare för
sammankallande till UG SAMSA inte klart. Lena deltar på sista mötet för våren den 20
juni.
Maria Larsson och Pernilla Westfalk slutar sina tjänster siste maj och deltar inte på
nästa möte.
10. Nästa möte: 20 juni - Gisela och Helen gör en genomgång av nya rutinen.

Tack för denna gång!
Marie Blixt
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