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Uppdrag

1.

Välkommen, presentationsrunda
Fredrik Forsberg, ny ordförande hälsar välkommen. Presentationsrunda då Lena
Arvidsson, processledare för SAMLA är ny.

2.

Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter från gruppen. På dagens möte återkommer samma frågor.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
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3.

Reflektion och dialog kring arbetsgrupp SAMSA dokument: Delregional
Tillämpning
Reflektion laget runt:
Sjukhuset – Agneta beskriver lasarettets inre arbete som hanteras av en
styrgrupp för in- och utskrivningsprocessen och en grupp de kallar
strulgrupp. En risk och konsekvensanalys är gjord på sjukhuset för att
identifiera var det kan brista i processen. Den delregionala tillämpningen har
varit ute i lasarettets grupper och de tror att det finns vissa svagheter i den
men att den kan vara ett stöd i arbetet. Agneta menar att det är viktigt att
Regional Riktlinje och Rutin är huvuddokumenten i samverkan vid
processen där den enskildes behov är viktigast. Den nya processen ska säkra
upp för att det ska bli bättre för den enskilde i alla sammanhang. Viktigast är
att varje organisation arbetar som de ska när det är skarpt läge.
Agneta lyfter en fråga: Hur beslutsmässiga är styrgrupp SAMSA?
Närhälsan - Tycker att tillämpningen i stort är bra men att den behöver
förtydligas i vissa delar. De anser att dokumentet ska värderas efter hand,
vara levande och att det är viktigt utvärdera. Björn lyfter att problemet är
vad för uppdrag arbetsgruppen fått av styrgruppen. Arbetsgruppen (AG) har
inte heller varit bemannad med samtliga professioner. Hur ser vi på
tillämpningen som ett dokument? Hjälp och stöd? Tillämpningen kanske ska
kallas något annat än just tillämpning.
Alingsås och Lerum kommun – Menar att de är införstådda med att AG gjort
ett stort arbete och att det är gjort för att vara en hjälp för deras kollegor i
det kommande arbetssättet. De menar dock att det finns vissa punkter som
måste diskuteras/har diskuterats på olika nivåer inom kommunen.
Två punkter är det framförallt som kommunen inte kan godkänna som de i
nuläget är skrivet. 1. AG har snävat in målgruppen och det är inte ok. Lagen
och riktlinjen är tydlig med att det gäller alla. 2. Planeringsprocessen – det
behövs två omskrivningar där det tydliggörs att fast vårdkontakt måste
delta. Kommunen reserverar sig därmed för att godkänna tillämpningen i
den nu skrivna formen.
Titti i Alingsås kommun lyfter att styrgruppen inte haft kompetensen, har
därför har AG inte haft/fått rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag som
kommer från Styrgruppen.
Privat vårdcentral – Ser tillämpningen som en grund som det kan arbetas
vidare med.
Sammanfattning – Det kan inte fattas ett beslut idag eftersom det finns
delade meningar. Samtliga är överens om att det hänt en del sedan AG fick
uppdraget och att det är viktigt ha med sig det när styrgruppen träffar AG.
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4.

Dialog med arbetsgrupp SAMSA – inbjudna
Arbetsgrupp SAMSA representeras idag av Helena Ljungkvist, Alingsås lasarett,
Gunilla Burwall, kommun och Lise-Lotte Rotter, vårdcentral. Sara Jaderklint,
kommun var förhinder att närvara.
Styrgruppen tackar AG för allt arbete de lagt ner på framtagandet av den
föreslagna tillämpningen och det stora engagemanget. De lyfter också att
arbetet banat vägen för god samverkan då AG lärt känna varandra. AG får
besked att styrgruppen inte kan besluta att dokumentet delregional tillämpning
ska gälla. Orsaken var att det fanns framförallt två punkter som lyftes upp:
Målgruppen och Fast vårdkontakt i förhållande till planeringen. De poängterar
att det är viktigt att Regional riktlinje/rutin är basen i den nya processen.
Styrgruppen var tydlig med att de tar på sig det fulla ansvaret för att det inte
blev riktigt bra.
Beslut: Dokumentet ”delregional Tillämpning” tas inte idag och AG får
information om att den inte får spridas och inte förmedlas vid
utbildningstillfällena som påbörjas inom kort. Styrgruppen är enig i beslutet.
AG tackar för ett rakt besked och undrar över deras fortsatta uppdrag.
Styrgruppen återkommer med besked och tackar för att de deltog på mötet.

5.

Utbildning
Utbildningsinsatser för IT-tjänst SAMSA/rutin kommer att ske inom kort för
samtliga organisationer. Speciella superutbildare har fått uppdraget att utbilda
vidare i organisationerna. De privata i regionen kommer att få erbjudande om
att få utbildning av Cerner till ett självkostnadspris. Utbildningen är öppen för
alla men förväntas bli aktuellt främst för privata vårdgivare i Göteborg och
Fyrbodal-området där inte utbildningen för privata vårdgivare kunnat lösas.
Information kommer ut inom kort i ett nyhetsbrev och finns på SAMSA hemsida.

6.

Rapport från möte SAMSA förvaltning 15/8 – Lena
IT-tjänst SAMSA håller tidsramen för leverans den 25 september. Vissa problem
har identifierats och rättas nu till. Det kommer att krävas ett stort arbete av
framförallt sjukhuset då alla pågående ärenden i ”gamla SAMSA” ska skrivas in i
”nya SAMSA”. Kommunerna måste också se att det inte finns ärenden som inte
är avslutade i systemet.

7.

Uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen SAMSA
Titta igenom uppdraget och förtydliga AG ansvar i gruppen. Viktigt att följa den
beslutade handlingsplanen där aktiviteter finns beskrivna.

8.

Övrigt
Samordnare för SAMLA/SAMSA Annika Fallqvist har avsagt sig uppdraget. Lena
hoppar in tillfälligt men en lösning måste hittas. Styrgruppen tycker att det bästa
Lena
vore att rekrytera någon externt. Lena tar med sig frågan till ordförande i
SAMLA.
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

