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Sammanfattning
Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA

Samordningsgruppen beslutade den 6 september att varje representant skulle prioritera tre stycken
påståenden utifrån utvecklingsgruppens synpunkter om ”vad kan fungera bättre”.
Representanterna prioriterade följande:
• Är det rätt personer som driver frågorna, som arbetar med HUR?
• Med mer kunskap och erfarenhet i IT-tjänst SAMSA kommer det gå bättre
• Snabbare processer i gruppen behövs
• Det är trögarbetat
• Inte förberett
• Ingen återkoppling
• Lång tid till resultat
Delregional rutin för läkemedelshantering i samverkan gäller från den 1 november 2019
Samtliga parter ansvarar för att informera om nya rutinen ut i linjen och en utvärdering av rutinen ska
ske i maj 2020. Den finns även publicerad på hemsidan under delregionala dokument.

Sammanfattning
Avvikelser i samverkan
Karolina har sammanställt och kategoriserat inkomna avvikelser, 29 stycken de senaste
året. Det var fyra kategorier:
1. Delregional rutin in- och utskrivningsprocessen kopplat till IT-tjänst SAMSA
• Bristande kunskap om IT-tjänst SAMSA
• Primärvårdsrehab glöms läggas till som part
• Pappersremiss och/eller vårdbegäran i IT-tjänst SAMSA
• Vårdcentrals delaktighet när person skrivs in i hemsjukvård
2, Utskrivning från slutenvården
• Läkemedel – inte uppdaterad lista, inte faxad i tid
• Hemskickad utan planering, trots förändrat vårdbehov
• Hemskickad utan kontakt med rehab och hemtjänst
• Planeringsmöten – dåligt förberedda

Sammanfattning
Avvikelser i samverkan forts.
3. SIP
• Kallad till SIP men kommer inte
• Behov av SIP ses men ingen kallar
• Okunskap om vikten av bra förarbete innan SIP
4. Kommunikation
• Vem gör vad och när, oklart mellan olika verksamheter. Både mellan de två
huvudmännen men även inom samma huvudman
Varje organisation ansvarar för att lösa avvikelser i samverkan och svara skyndsamt
på avvikelsen.
Nätverksdag för utsedda SIP - samordnare den 13 november
Anmälan sker i regionkalendern

